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APRESENTAÇÃO

 O Setor de Estudos de Políticas Culturais da 
Fundação Casa de Rui Barbosa, tem a enorme 
satisfação de apresentar ao público os anais do  X 
Seminário Internacional de Políticas Culturais.

 Já nos anos de 2008 e 2009, em alguns encontros 
acadêmicos, como o Enecult – realizado pela UFBA-
, percebíamos a ampliação do campo de estudos 
sobre as políticas culturais, o aumento do interesse 
pela temática entre os novos pesquisadores, assim 
como o crescimento do tema nos programas de pós-
graduação. 

 E, aqui no setor, começamos a pensar na 
possibilidade de não mais trabalhar com seminários 
compostos somente por especialistas convidados. 
Queríamos  criar um espaço para a apresentação dos 
trabalhos desses jovens pesquisadores, especialistas e 
gestores que surgiam no campo. 

 Uma das missões do Setor de Estudos de 
Políticas Culturais é exatamente a de fomentar 
pesquisas e as trocas de informações na busca do 
fortalecimento da área. Produzir um seminário para 
discutir especificamente políticas culturais, observar 
e promover as trocas entre trabalhos com diferentes 
objetos de estudo, ter espaço para a apresentação 
de  múltiplas abordagens, de diversos olhares oriundos 



dos variados campos do conhecimento nos parecia 
um bom desafio, uma tarefa necessária.

 Dentro dessa conjuntura, em 2010,  transformarmos 
o seminário em internacional, com a parceria do 
Observatório do Itaú Cultural (que havia sido criado 
dois anos antes) durante  várias edições e passamos a 
realizar uma chamada para a inscrição de trabalhos 
sobre o tema, sempre demandando artigos completos 
e realizando a publicação dos anais do encontro.

 Foi assim que chegamos a essa 10a edição, 
certos de que contribuímos para a pavimentação 
de algumas trilhas que foram sendo abertas com a 
chegada do século XXI. Trilhas essas, que mesmo com 
algumas barreiras e barrancos que vêm desabando 
pelo caminho, nos levará a um futuro pleno de 
democracia e cidadania culturais.

Lia Calabre

Dezembro de 2019
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Programação

06 de maio, segunda-feira

9h30 ● Credenciamento

10h30 ● Mesa de Abertura

11h ● Conferência

:: Intervalo::

14h ● Comunicações

Mesa I – Panoramas e Perspectivas I | Auditório

Mesa II - Políticas e Trajetórias Históricas | Sala de Cursos

Mesa III - Museus e Formação de Público | Porão do Museu

17h ● Mesa Redonda

07 de maio, terça-feira

8h30 ● Comunicações

Mesa IV – Patrimônio Material I | Auditório

Mesa V – Povos Indígenas | Sala de Cursos

Mesa VI - Política Cultural e Manifestação Popular: Carnaval | Porão 
do Museu

11h ● Comunicações

Mesa VII - Cultura e Cidade I |Auditório

Mesa VIII – Experiências Municipais I | Sala de Cursos

Mesa IX - Patrimônio Imaterial I | Porão do Museu

Mesa X – Acessibilidade Cultural | Sala 2 (Mestrado)

:: Intervalo::

14h30 ● Comunicações

Mesa XI - Cultura e Universidade I | Auditório

Mesa XII - Audiovisual I | Sala de Cursos

Mesa XIII - Experiências Municipais II | Porão do Museu

Mesa XIV – Política e Gestão | Sala 2 (Mestrado)



17h ● Comunicações

Mesa XV - Conjunturas Contemporâneas e Perspectivas Teóricas 
|Auditório

Mesa XVI - Cultura e Universidade II | Sala de Cursos

Mesa XVII - Experiências Municipais III | Porão do Museu

Mesa XVIII – Audiovisual II | Sala 2 (Mestrado)

19h ● Mesa de Trabalho

08 de maio, quarta-feira

8h30 ● Comunicações

Mesa XIX – Patrimônio Imaterial II | Auditório

Mesa XX – Financiamento e Resistências | Sala de Cursos

Mesa XXI - Políticas de Gestão da Memória | Porão do Museu

11h ● Comunicações

Mesa XXII - Cultura e participação | Auditório

Mesa XXIII – Experiências Municipais IV | Sala de Cursos

Mesa XXIV - Economia Criativa e Economia da Cultura | Porão do 
Museu

Mesa XXV - Políticas Culturais e Diversidades I | Sala 2 (Mestrado)

:: Intervalo::

14h30 ● Comunicações

Mesa XXVI - Financiamento | Auditório

Mesa XXVII - Panoramas e Perspectivas II | Sala de Cursos

Mesa XXVIII - Políticas Culturais e Diversidades II | Porão do Museu

Mesa XXIX - Pontos de Cultura e Pontos de Memória | Sala 2 (Mestrado)

17h ● Comunicações

Mesa XXX - Panoramas e Perspectivas III | Auditório

Mesa XXXI - Espaços Culturais | Sala de Cursos

Mesa XXXII - Políticas de Preservação | Porão do Museu

19h ● Mesa de Trabalho



09 de maio, quinta-feira

8h30 ● Comunicações

Mesa XXXIII - Teatro | Auditório

Mesa XXXIV – Patrimônio e Memória | Sala de Cursos

Mesa XXXV - Cultura e Desenvolvimento | Porão do Museu

11h ● Comunicações

Mesa XXXVI - Cenários Contemporâneos e Cultura Urbana | 
Auditório

Mesa XXXVII – Audiovisual III | Sala de Cursos

Mesa XXXVIII - Patrimônio Material II | Porão do Museu

:: Intervalo::

14h30 ● Conferência II

16h ● Mesa Redonda
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DA POLÍTICA PÚBLICA CULTURAL EM VOLTA REDONDA 

Bárbara Cunha Ferreira de Oliveira 

Kaique Lopes Maia

1029 •  O TRÂNSITO DAS CULTURAS POPULARES COMO 
POLÍTICA PÚBLICA: FESTIVAIS DE FOLCLORE (1950-1970) E 

ENCONTROS DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS 
(2000-PRESENTE)

Bruno Goulart

1046 • "Ô DE CASA”: REFLEXÃO ACERCA DE UMA POLÍTICA 
CULTURAL DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL

Antonia Regina Moura 

Patricia Martins 



Mesa xx •  financiaMento e resistências

1060 •  POLÍTICAS CULTURAIS E CRÍTICA INSTITUCIONAL: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTRATÉGIAS ARTÍSTICAS DE 
RESISTÊNCIA
Carla Farias Cruz

1076 •  INDO ALÉM DO FOMENTO DIRETO E INDIRETO. 
POSSÍVEIS MODELOS DE FINANCIAMENTO PARA O SETOR 
CULTURAL, ESPECIALMENTE O CAMPO DAS HUMANIDADES.
Carolina Marques Henriques Ficheira

1088 •  CONSIDERAÇÕES SOBRE UM EXPERIMENTO 
METODOLÓGICO DE PESQUISA-AÇÃO: UMA RESIDÊNCIA DE 
ARTE EM ATAFONA
Julia Naidin
Fernando Codeço

1101 •  AS OCUPAÇÕES ARTÍSTICAS NO CENTRO DE SÃO 
PAULO: INTERSECÇÕES E AMBIGUIDADES ENTRE SOCIEDADE 
CIVIL E ESTADO NA GOVERNANÇA DA CULTURA
Matheus Del’ Arco Pinzan

Mesa xxi •  polÍticas de gestão da MeMória

1115 •  A CÁTEDRA UNESCO DE POLÍTICAS CULTURAIS E 
GESTÃO NO REPOSITÓRIO RUI BARBOSA DE INFORMAÇÕES 
CULTURAIS – RUBI
Mariana Franco Teixeira

1128  •  O ARQUIVO HISTÓRICO DO ITAMARATY: ENTRE O 
SEGREDO DE ESTADO E O ACESSO À INFORMAÇÃO
Frederico Antonio Ferreira
Rodrigo Pereira

1139 • POLÍTICA DE DIFUSÃO CULTURAL NOS ARQUIVOS 
HISTÓRICOS DA FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
Bruna Gomes Borges Barcellos 
Elisabete Gonçalves de Souza



Mesa xxii •  cultura e participação

1155 •  CULTURA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO: A 
POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA DA REPÚBLICA DO KIRIBATI

Marcelo Lages Murta
Erica de Abreu Gonçalves

Nathália Pamio Luiz

1167 •  O DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA POLÍTICA 
CULTURAL LOCAL

Selma Maria Santiago Lima 

1179 • AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DE POLÍTICA 
CULTURAL  DE MG EM 2018:  UMA LEITURA CRÍTICA 

José Marcio Barros

1189 •  “CONSELHOS DE CULTURA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E 
POLÍTICAS CULTURAIS: ALGUMAS INDAGAÇÕES”

Cleisemery Campos da Costa

Mesa xxiii •  experiências Municipais iv

1200 •  MEMÓRIA, TURISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS: A 
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE TERESINA/PI

Keline Sousa Coimbra

1212 •  A TRANSCENDÊNCIA DAS POLÍTICAS CULTURAIS A 
PARTIR DO “RESGATAR” DO CENTRO DE CRIAÇÃO GALPÃO 

DAS ARTES EM LIMOEIRO, PERNAMBUCO
Rúbia Aurenívea Ribeiro Lóssio 

Cesar de Mendonça Pereira
Fábio André

1222 •  UM ESTUDO SOBRE POLÍTICAS CULTURAIS                  
NO TURISMO DE NOVA FRIBURGO

Cecilia de Araujo Capetine Fiore



1233 •  A CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS EM 
JOINVILLE/SC
Giane Maria de Souza

Mesa xxiv •  econoMia criativa e econoMia da 
cultura

1248 •  AS PEQUENAS EMPRESAS DE ECONOMIA CRIATIVA 
NO BRASIL
Jenifer da Silva Botossi 
Edson Trajano Vieira 

1263 •  ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDIMENTOS 
CRIATIVOS EM BELÉM: BREVE PERFIL SOCIOECONÔMICO
Valcir Bispo Santos 

Ana Paula Ribeiro de Souza

1277 •  CAMINHOS POLÍTICOS DA ECONOMIA CRIATIVA    
NO BRASIL
Beatriz Ladislau de Ascenção
Karina da Cunha Poli 

1290  •  O CASO DO LAB TERRITÓRIO CRIATIVO PARA 
EMPREENDIMENTOS DA MÚSICA
Fabrício Ofugi
Gustavo Pereira Vidigal

1301 • EXPOSIÇÕES BLOCKBUSTERS: COSTURAS ENTRE 
POLÍTICA E DIPLOMACIA CULTURAL NO BRASIL
Marina A. Miorim

Mesa xxv •  polÍticas culturais e diversidades i

1314  •  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL DOS NEGROS E INDÍGENAS NO BRASIL: 
ENTRE OS AVANÇOS E RECUOS DAS POLÍTICAS CULTURAIS
Tamiles Santos Alves
José Roberto Severino 



1327 •  MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALISMO: 
POLÍTICAS IDENTITÁRIAS E AS FRONTEIRAS DA DIVERSIDADE 

Clarissa de Almeida Gonzaga

1340 •  A DIVERSIDADE CULTURAL: DO DISCURSO À PRÁTICA 
E DAS POLÍTICAS À ACÇÃO

Isau Joaquim Meneses
Leonilde Chiulele
Denise Malauene

Mesa xxvi •  financiaMento

1354 •  EDITAL DE APOIO A AÇÕES CONTINUADAS DE 
INSTITUIÇÕES CULTURAIS E SUA GESTÃO: DEZ ANOS DE UMA 

POLÍTICA DE FINANCIAMENTO A EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA 
BAHIA

Ana Carolina Santos do Rosário
Gisele Marchiori Nussbaumer

1365 •  A POLÍTICA DE EDITAIS E O RECRUDESCIMENTO 
DA COMPETITIVIDADE: REFLEXÕES SOBRE NEOLIBERALISMO E 

CULTURA A PARTIR DOS EDITAIS DA FUNARTE (2003-2008) 
Gustavo Portella Machado

1381 •  PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA: UM 
BALANÇO PARCIAL 

Gabriel Medeiros Chati

1397 •  A POLÍTICA CULTURAL COLLORIDA: DA “TERRA 
ARRASADA” À CRIAÇÃO DA LEI ROUANET

Renata Duarte

1412 •  MARCOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA 
PÓS REDEMOCRATIZAÇÃO: AMPLIANDO O DEBATE

Pedro Paulo de Toledo Gangemi



Mesa xxvii •  panoraMas e perspectivas ii

1430 •  COMO A CULTURA E AS POLÍTICAS CULTURAIS 
FORAM REPRESENTADAS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO 
DE FERNANDO HADDAD (PT) E DE CIRO GOMES (PDT) NAS 
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018
Eula Dantas Taveira Cabral
Cintia Augustinha dos Santos Freire
Thainá Queiroz Alves

1446 •  DESAFIOS DEMOCRATICOS DE UM PLANO NACIONAL 
DE CULTURA EM UMA HEGEMONIA EM CONSTRUÇÃO
Sergio de Andrade Pinto

1456 •  POR UMA COMPREENSÃO DE POLÍTICA CULTURAL: 
CONCEITOS E PRÁTICAS
Thiago da Silva Tavares

1468 •  SERGIPE: TERRITÓRIOS IDENTITÁRIOS, TERRITÓRIOS 
DE PLANEJAMENTO OU OUTRA FORMA DE FAZER POLÍTICA 
CULTURAL?
Mirtes Rose Menezes da Conceição

Mesa xxviii •  polÍticas culturais e diversidades ii

1481  •  A PARADA DO ORGULHO LGBT NA CIDADE DE SÃO 
PAULO: MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE EMPODERAMENTO E 
COMBATE AO PRECONCEITO
Vanessa Ester Ferreira Nunes 
Cristina Schmidt Silva Portéro

1495 •  POLÍTICAS PELA IGUALDADE ENTRE MULHERES E 
HOMENS NA ÁREA DA CULTURA: QUANDO A MILITÂNCIA 
INFLUENCIA A POLÍTICA E VICE-VERSA - UM CASO FRANCÊS
Luane Araujo



1504 •  A (TECNO)CENA E A POLÍTICA CULTURAL MENOR
Djalma Thürler

Josue Leite 
Duda Woyda 

1516 •  LUGAR DE FALA E AS REDES SOCIAIS COMO 
MEGAFONE NA APLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CONCEITO 
PARA A ABERTURA DE OUTROS CANAIS DE POSSIBILIDADES 

PARA AS POLÍTICAS CULTURAIS
Monique Paula dos Santos Teixeira de Oliveira

Daniel Gomes Marques da Silva

Mesa xxix •  pontos de cultura e pontos de MeMória

1527  •  POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO NA 
AMAZÔNIA: AS DISPUTAS E INTERAÇÕES NA ARENA PÚBLICA 

DOS MUSEUS
Ana Claudia dos Santos da Silva

Sílvio José de Lima Figueiredo

1542  •  A ESTADUALIZAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA VIVA 
EM MINAS GERAIS

Cesária Alice Macedo
Cláudia Houara de Castro

1554  •  COMPLEXIFICAÇÕES EM PROCESSOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

Jorge Luiz Teles
Luiz Fernando Zugliani

Mesa xxx •  panoraMas e perspectivas iii 

1570 •  O LUGAR DA CULTURA NO GOVERNO BRASILEIRO 
Ana Lúcia Pardo
Steven Dutt Ross



1585 •  A CULTURA E AS POLÍTICAS CULTURAIS NOS 
PROGRAMAS DE GOVERNO DE BOLSONARO E DOS 12 
CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DE 2018
Eula Dantas Taveira Cabral
Karen B. Santarem Rodrigues 

Luana Matos do Nascimento 

1599 •  CONSTITUIÇÃO E CULTURA NO BRASIL
Guilherme Varella

1612 •  SISTEMAS ESTADUAIS DE CULTURA E ESFERA PÚBLICA 
AMPLIADA: DIVERSIDADE CULTURAL, DIFERENÇA E (DES)
IGUALDADE
Adélia Zimbrão
Lessandra da Silva

1629 •  POLÍTICA CULTURAL NO BRASIL: RETROCESSOS, 
RESISTÊNCIA E REEXISTÊNCIA
Tárcio Mota
Osmar Moreira

Mesa xxxi •  espaços culturais 

1640 • OCUPAÇÕES ARTÍSTICAS DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
COMO POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA: ANÁLISE DO EDITAL 
Nº 03/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO 
DO MARANHÃO
Donny Wallesson dos Santos
Conceição de Maria Belfort de Carvalho
Vanderley Rabelo de Jesus

1652 •  CAMADAS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS DA GESTÃO DE 
ESPAÇOS CULTURAIS
Giuliana Kauark 
Nathalia Leal



1666 •  PESQUISA PILOTO SOBRE ORIGEM DO PÚBLICO 
E FORMA DE ACESSO AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE - 
MAPAS DE ABRANGÊNCIA

Caroline Craveiro
Carolina Maria Soares Lima 

1677 •  CENTROS NACIONAIS DE REFERÊNCIA PARA ARTES: 
OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNARTE NA PROPOSTA        

DA AGÊNCIA NACIONAL DE ARTES - ANARTE
Alexandre KojiShiguehara
Maria Ester Lopes Moreira

Sharine Machado Cabral Melo

Mesa xxxii •  polÍticas de preservação 

1689 •  BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE: A PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO EDIFICADO E AS POLÍTICAS CULTURAIS

Laís Silva Amorim
Manoela Rossinetti Rufinoni

1705 •  ENTRE MEIOS E FINS: CENTROS DE MEMÓRIA COMO 
POLÍTICA CULTURAL NO JUDICIÁRIO TRABALHISTA

Lucas Lopes de Moraes
Belmiro Thiers Tsuda Fleming

1721 •  POLÍTICAS CULTURAIS E BIBLIOTECAS PÚBLICAS: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O SISTEMA ESTADUAL 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E PARA A BIBLIOTECA                    
PÚBLICA BENEDITO LEITE NO MARANHÃO

Maurício José Morais Costa
Donny Walleson dos Santos

Kláutenys Dellene Guedes Cutrim

1736 •  POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO INSTITUCIONAIS DA 
FIOCRUZ: DESAFIOS E CONQUISTAS RECENTES

Marcos José de Araújo Pinheiro
Carla Maria Teixeira Coelho



Mesa xxxiii •  teatro  

1751 •  O TEATRO DO RIO DE JANEIRO E A LEI ROUANET: SOB 
O ESTIGMA DA CONCENTRAÇÃO DE RECURSOS
Gustavo Guenzburger

1766 •  ERA UMA VEZ QUANDO TUDO COMEÇOU:POLÍTICAS 
DE FINANCIAMENTO, CENSURA E REGULAMENTAÇÃO DAS 
ARTES CÊNICAS NO BRASIL (MEADOS DO SÉC.XIX-1930)
Mirna Aragão de Medeiros

1780 •  POLÍTICAS CULTURIAS E LUTAS POR CLASSIFICAÇÃO: 
O CASO DA LEI DE FOMENTO AO TEATRO PARA A CIDADE DE 
SÃO PAULO
Simone do Prado Romeo

1794 •  ENCONTRO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
PARANÁ E A FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA: PROJETO 
FORMAÇÃO DE PÚBLICO E MEDIAÇÃO TEATRAL PARA A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Roberta Cristina Ninin
Stael Fraga de Batista

1805 •  POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA: UMA VISÃO CRÍTICA 
NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA O 
NORTE FLUMINENSE A PARTIR DO MOVIMENTO “OCUPA TB”
Matheus Campista Mariano
Elisabeth Soares da Rocha

Mesa xxxiv •  patriMônio e MeMória

1819 •  ENTERRANDO MEMÓRIAS E ESCAVANDO 
IDENTIDADES: INSTITUTO DOS PRETOS NOVOS - DAS 
NECROPOLÍTICAS CULTURAIS ÀS ESTRATÉGIAS DE 
SOBREVIVÊNCIA
Rodrigo dos Santos Monteiro
Daniela Ortega Caetano dos Santos



1832 •  POR UM MUSEU DA HISTÓRIA E DA CULTURA AFRO-
BRASILEIRA (MUHCAB)

Nilcemar Nogueira

1840 •  O PARQUE MEMORIAL QUILOMBO DOS PALMARES 
COMO SUJEITO DE PERPETUAÇÃO DA CULTURA NEGRA

Cláudia Cristina Rezende Puentes 
Igor Luiz Rodrigues da Silva

1853 •  A POLÍTICA CULTURAL DA HERANÇA COLONIAL: 
ACERVOS ETNOLÓGICOS E RESTITUIÇÃO DE REMANESCENTES 

HUMANOS
Tereza Ventura

Mesa xxxv •  cultura e desenvolviMento

1868 •  DESENVOLVIMENTO E CULTURA: UMA DISCUSSÃO 
NECESSÁRIA

Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi
Mariana Soares Ribeiro

1879 •  AS POLÍTICAS CULTURAIS E O PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM MOÇAMBIQUE – 1997 A 2014

Estêvão Justino Malevo

1890 •  DESENVOLVIMENTO E POLÍTICA CULTURAL: REFLEXÕES 
DE CELSO FURTADO NO CAMINHO DO MINISTÉRIO DA CULTURA

Bruno Borja

1903 •  REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES E LIMITES DA 
ECONOMIA DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL
Fernando Dias Lopes

Mariana Baldi



Mesa xxxvi •  cenários conteMporâneos e cultura 
urbana

1917 •  (SOBRE)VIVÊNCIAS – MANIFESTAÇÕES POLÍTICAS NO 
MOVIMENTO CULTURAL POETRY SLAM
Natã Neves do Nascimento

1929 •  DE OLHO NA RUA: REFLEXÕES SOBRE UM ESPAÇO 
CULTURAL POTENTE
Marília de Almeida Gama

1937 •  EXPRESSÕES DO LUTO URBANO E POLÍTICA CULTURAL 
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Hércules da Silva Xavier Ferreira
Simã Catarina de Lima Pinto

1948 •  IDEIAS SOBRE CULTURA: BREVE ANÁLISE DO REGISTRO 
AUDIOVISUAL DO ENCONTRO DE FERNANDO HOLIDAY COM O 
MOVIMENTO PELO PARQUE DO BIXIGA
Maria Gabriela Teixeira de Freitas Pereira

1962 •  MÚSICA, ATIVISMO, E POLÍTICA PATRIMONIAL NO 
BRASIL CONTEMPORÂNEO
Lorena Avellar de Muniagurria

Mesa xxxvii •  audiovisual iii

1975 •  POLÍTICA DE FOMENTO AO CINEMA: A QUESTÃO DO 
ESTÍMULO À REGIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE FILMES NO 
BRASIL
Fernando Antonio Prado Gimenez

1989 •  A DIGITALIZAÇÃO DAS SALAS DE CINEMA SOB A 
ÓTICA DA ECONOMIA POLÍTICA DA COMUNICAÇÃO
Gabriela Andrietta



1997 •  LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS 
CINEMATOGRÁFICAS EN COLOMBIA Y LOS CAMBIOS EN LOS 

ARREGLOS ORGANIZACIONALES
Liceth Viviana Rivera Mancilla 

Mariana Baldi 

2010 •  PLANO NACIONAL DE CULTURA, CINEMA E A 
INTERSETORIALIDADE NAS POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL

 Lucas Leal

Mesa xxxviii •  patriMônio Material i

2025 •  DESAFIOS A UM ESTUDO DE CASO NO CRUZAMENTO 
ENTRE POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E MEMÓRIA 

SOCIAL: UM ESTUDO PRELIMINAR A PARTIR DO PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DA SERRA DA QUEIMADA - OURO PRETO – 

MINAS GERAIS
Rodolfo Nazareth Junqueira Fonseca

2039 •  POLÍTICAS CULTURAIS EM FOCO: ANÁLISE DAS 
PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS DE PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL VIA PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO    
DE SÃO CAETANO DA MOEDA (MG)

Igor Cândido Costa
René Lommez Gomes

2050 •  O CIRCUITO CULTURAL BONFIM- PORTO DA 
LENHA: POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO E DE MEMÓRIA PARA 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL
Alana Silva Alves

José Roberto Severino
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CULTURA, DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA: BREVE 
ANÁLISE DA POLÍTICA CULTURAL NOS GOVERNOS 

LULA E DILMA (2013-2016)

Bernardo Novais da Mata-Machado1

RESUMO: O artigo aborda inicialmente o conceito da tridimensionalidade da 
cultura introduzido pelo ex-ministro Gilberto Gil e o vínculo desse conceito com o 
pensamento e a ação em políticas públicas de cultura de Mário de Andrade, Aloísio 
de Magalhães e Marilena Chauí. Em seguida faz uma crítica da aplicação prática 
do conceito nas gestões do Ministério da Cultura entre 2003 e 2015, com ênfase 
na ausência de prioridades, fator que prejudicou a efetiva implantação do Sistema 
Nacional de Cultura (SNC).

PALAVRAS-CHAVE: tridimensionalidade da cultura; Sistema Nacional de Cultura; 
governos Lula e Dilma (2003-2015).

No início do governo Lula da Silva o ministro da cultura Gilberto Gil formulou 
o conceito denominado “tridimensionalidade da cultura” que viria a orientar sua 
gestão no ministério. Trata-se de compreender o mundo da cultura em três dimensões 
que se complementam: simbólica, econômica e cidadã. 

A dimensão simbólica 

“fundamenta-se na ideia de que a capacidade de simbolizar é própria dos 
seres humanos e se expressa por meio das línguas, crenças, rituais, práticas, 
relações de parentesco, trabalho e poder. Toda ação humana é socialmente 
construída por meio de símbolos que, entrelaçados, formam redes de 
significados que variam conforme os contextos sociais e históricos. Nessa 
dimensão, também chamada antropológica, a cultura humana é o conjunto 

1  Bernardo Novais da Mata-Machado é graduado em História e tem mestrado em Ciência 
Política (UFMG). Foi servidor comissionado da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério 
da Cultura de 2009 a 2014. E-mail bernardomatamachado@gmail.com 
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de modos de viver, que variam de tal forma que só é possível falar em culturas, no 
plural”. (BRASIL. MinC, 2011, p.33) 2

A dimensão econômica da cultura manifesta-se como sistema de produção, distribuição 
e consumo de bens culturais, materializado em cadeias produtivas que variam de característica 
conforme a natureza do produto: audiovisual, artes cênicas (dança, teatro, circo, ópera), livro 
e literatura, artes visuais, design, arquitetura, moda, música. No contexto atual do comércio 
internacional, onde ocorre: 

“uma crescente estandardização mundial de marcas, bens e serviços, os produtos 
culturais, que têm entre suas características a singularidade, a unicidade e a raridade, 
tendem a ser valorizados. (...). Isso vale também para os sítios de valor histórico, 
artístico e paisagístico e para o patrimônio cultural em geral, que são fortes atrativos 
para o turismo. (...) Ainda no aspecto econômico cabe situar o papel da cultura naquilo 
que hoje é chamado de nova economia ou economia do conhecimento, (...). Nessa 
economia a ciência, a tecnologia e a capacidade de simbolizar exercem papel cada 
vez maior, e por isso a cultura e a educação tem nela um papel estratégico”. (BRASIL. 
MinC, 2011, p.35) 3 

A dimensão cidadã, por sua vez, compreende a cultura como um direito, conforme expresso 
nos vários documentos internacionais sobre direitos humanos que tratam, especificamente, dos 
direitos culturais. Destacam-se: Convenção Universal sobre Direito de Autor (1952), Declaração 
dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional (1966), Convenção sobre a Proteção 
do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972), Recomendação sobre a Participação dos 
Povos na Vida Cultural (1976), Recomendação sobre o Status do Artista (1980), Declaração 
do México sobre Políticas Culturais (1982), Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura 
Tradicional e Popular (1989) e a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade 
das Expressões Culturais (2005). O conteúdo desse último documento teve a influência da 
comitiva brasileira que foi a Paris liderada pelo então ministro Gilberto Gil. A análise do 
conjunto desses documentos possibilita chegar a uma lista dos direitos culturais, apresentada 
no Texto-Base da II Conferência Nacional de Cultura: 

“direito à identidade e à diversidade cultural; direito à livre participação na vida cultural 
(que inclui os direitos à livre criação, livre acesso, livre difusão e livre participação 
nas decisões de política cultural); direito autoral e direito/dever de cooperação cultural 
internacional”. (BRASIL, MinC, 2010, p. 26) 4     

***

Gilberto Gil, ao propor o conceito da tridemensionalidade da cultura, além de demonstrar 
conhecimento das questões culturais contemporâneas, revelou sua filiação às tradições que 
2  BRASIL. Ministério da Cultura. Estruturação, Institucionalização e Implementação do Sistema 
Nacional de Cultura. Brasília: Secretaria de Articulação Institucional; Conselho Nacional de Política Cultural, 
2011, p. 33. 
3  Idem, p. 35.
4  BRASIL. Ministério da Cultura. II Conferência Nacional de Cultura. Caderno de Propostas. Brasília: 
Secretaria de Articulação Institucional, 2010, p. 26.
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informaram a política cultural do Brasil, a partir de 1935, fundadas na contribuição de 
pensadores/gestores da cultura, particularmente Mário de Andrade (dimensão simbólica), 
Aloísio Magalhães (dimensão econômica) e Marilena Chauí (dimensão cidadã).

De Mário de Andrade buscou inspiração no Anteprojeto para a Criação do Serviço 
do Patrimônio Artístico Nacional e em sua prática como gestor do Departamento de Cultura 
de São Paulo (1935), que deixou a marca de uma política cultural inovadora. Do Anteprojeto 
retira-se o conceito amplo de arte e cultura: “Arte é uma palavra geral, que neste seu sentido 
geral significa a habilidade com que o engenho humano se utiliza da ciência, das coisas e dos 
fatos” (ANDRADE, 2012). 5

Essa amplitude manifesta-se na categorização que Mário de Andrade faz das artes, 
divididas em arte arqueológica, arte ameríndia, arte popular, arte histórica, arte erudita e artes 
aplicadas. Vale destacar, como exemplo, os elementos que são incluídos nas três primeiras 
categorias: objetos (fetiches; instrumentos de caça, pesca e agricultura; objetos de uso doméstico; 
veículos; indumentária; cerâmica, etc.); monumentos (jazidas funerárias, agenciamento de 
pedras, sambaquis, litógrifos, arquitetura popular, jardins, cruzeiros, capelas, cruzes mortuárias 
de beira-estrada, etc.); paisagens (lugares da natureza, cidades lacustres, canais, aldeamentos, 
caminhos, grutas trabalhadas, tal morro do Rio de Janeiro, tal agrupamento de mocambos 
do Recife, etc.) e folclore (vocabulários, cantos, danças, lendas, histórias, provérbios, ditos, 
magias, superstições, medicina, culinária, histórias, etc.). 

O uso constante do “etc.” revela a intenção de Mário de Andrade de incluir eventuais 
novos bens, passíveis de proteção e conservação, que comporiam uma unidade fundamental: 
serem símbolos da cultura brasileira e, como tal, integrantes do patrimônio artístico nacional.

De Aloísio Magalhães e sua passagem pelo Centro Nacional de Referência Cultural 
(criado em 1975) vieram concepções que vinculam cultura, criatividade, identidade e 
desenvolvimento econômico - autônomo e independente. Na obra E triunfo? – a questão 
dos bens culturais no Brasil, que reúne textos e discursos de Aloísio Magalhães, lê-se que o 
“verdadeiro desenvolvimento de uma nação baseia-se em dar continuidade aos componentes 
que lhe são próprios, aos indicadores de seu perfil ou da sua fisionomia e, portanto, de sua 
identidade”. (MAGALHÃES, 1997).6 E que a conscientização e uso adequado de nossos 
valores “é a única maneira de nos contrapormos, oferecendo alternativas nossas à inevitável 
velocidade de transferência cultural entre nações no mundo de hoje” (MAGALHÃES, 1997). 
7 E conclui: 

“Não haverá desenvolvimento harmonioso se na elaboração das políticas econômicas 
não forem levadas em consideração as peculiaridades de cada cultura (...). Assim, 

5  ANDRADE, Mário. Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. In: BRASIL. 
Ministério da Cultura. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília: IPHAN, nº 30, 2002, p. 278.
6  MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? a questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira; Fundação Roberto Marinho, 1997, p. 46.
7  Idem. p. 53.
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os programas de desenvolvimento econômico que baseiam a criação de riquezas 
principalmente na importação de tecnologia revelaram-se insatisfatórios, sobretudo 
por dois motivos: em primeiro lugar, a demora no processo de redistribuição dos 
benefícios acumulados nos grandes complexos empresariais; e em segundo lugar, a 
gradativa perda de autonomia nacional pelos países receptores de tecnologia, assim 
destinados a inevitável dependência”. (MAGALHÃES, 1997, p. 56). 8

Essas ideias fundamentaram a política cultural e os projetos executados por Aloísio 
Magalhães, que incluíram temas como o universo econômico-cultural do caju, as indústrias 
domésticas dos imigrantes de Orleans (Santa Catarina), as cerâmicas de Tracunhaém 
(Pernambuco), a tecelagem manual do Triângulo Mineiro e o artesanato indígena do Centro-
Oeste, entre outros.

Por fim cabe lembrar a contribuição de Marilena Chauí em sua obra Cidadania Cultural; 
o direito à cultura, que narra sua passagem pela Secretaria de Cultura do município de São 
Paulo, no governo da prefeita Luíza Erundina (1989-1993). Nesse livro a autora ressalta a 
relação entre cultura e trabalho e estabelece o conceito de “cidadania cultural”. Diz ela: 

“o que seria uma relação nova com a cultura? Seria entendê-la como trabalho. Tratá-
la como trabalho da inteligência, da sensibilidade, da imaginação, da reflexão, da 
experiência e do debate (...). Como trabalho a cultura opera mudanças em nossas 
experiências imediatas, abre para um tempo novo, faz emergir o que ainda não foi 
feito, pensado e dito” (CHAUÍ, 2006, p. 136). 9 

Nesse contexto, pergunta: qual é o papel do Estado?  
“Se o Estado não é produtor de cultura nem instrumento para seu consumo, que 
relação pode ter com ela? Pode concebê-la como um direito do cidadão e, dessa forma, 
assegurar o direito de acesso às obras culturais produzidas, particularmente o direito 
de fruí-las, o direito de criar as obras, isto é produzi-las, e o direito de participar das 
decisões de políticas culturais”. (CHAUÍ, 2006, p. 136). 10 (grifos nossos)

A esses três direitos a autora acrescenta mais dois: o direito à informação, abrindo-se 
à população o acesso aos acervos sob a guarda do poder público e o direito à memória: 

“A memória como direito do cidadão, portanto como ação de todos os sujeitos culturais 
e não como produção oficial da história; em lugar de uma memória social ilusoriamente 
única, afirmação de memórias, no plural, ou seja, ter presentes as determinações de 
classe, etnia e gênero e as lutas sociais e políticas como constitutivas da produção da 
memória e da história” (CHAUÍ, 2006, p.215). 11

***

Todas essas ideias tiveram rebatimento na Constituição brasileira de 1988 12 que, 
assim como as de Portugal e Espanha, resultou de um processo de redemocratização, e por 
8  Idem, p. 56.
9  CHAUÍ, Marilena. Cidadania Cultural; o direito à cultura. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo. 2006, p. 136.
10  Idem, p. 136.
11  Idem, p. 215.
12  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em www.senado.gov.br
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isso deu grande destaque à Cultura, signo de liberdade. Como afirma Fernando Correa Dias, 
“ao ler atentamente os artigos 215 e 216 da Constituição podemos identificar a ressonância 
de ideias (e até de sentimentos) dos mentores da política cultural brasileira, em especial de 
Mário Andrade e de Aloísio Magalhães” (DIAS, 2001). 13 

O artigo 215, que abre a seção da cultura, inicia-se com as seguintes palavras: “o 
Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais”. O art. 216 define o escopo 
do patrimônio cultural brasileiro, ao qual são vinculadas a identidade, a ação, e a memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, seus modos de viver, fazer e criar. 
Entre esses grupos a Constituição cita expressamente as culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras.14 Determina o tombamento de todos os documentos e sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos 15 e reconhece a especificidade da organização 
social dos índios, seus costumes línguas e crenças.16 Para ambos os grupos é assegurada a 
posse definitiva das terras que tradicionalmente ocupam.17 Além da diversidade étnica, a 
Carta realça a diversidade regional brasileira, estabelecendo, na seção da educação, o respeito 
que deve ser assegurado aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais, quando da 
fixação dos conteúdos mínimos do ensino fundamental.18 A seção da comunicação, por sua 
vez, estabelece que a programação das emissoras de rádio e televisão deve promover a “cultura 
nacional e regional”, por meio da “regionalização da produção cultural, artística e jornalística” 
19 (princípio ainda carente de regulamentação).  

Pode-se dizer que os governos Lula e Dilma na verdade não introduziram grandes 
inovações, simplesmente souberam “tirar do papel” a Constituição Brasileira, com sua inédita 
garantia de direitos da cidadania: civis, políticos, econômicos (trabalhistas), sociais e culturais. 
No Ministério da Cultura, os diversos programas e projetos seguiram essa linha. Destaca-
se o Programa Cultura Viva, que a partir de uma ideia simples - fomentar o que já existia 
de produção cultural no Brasil -, viabilizou toda sorte de manifestações culturais de grupos 
diversos em todas as regiões do país. Citam-se ainda a elaboração do Plano Nacional de Cultura 
e do Plano da Secretaria da Economia Criativa, a aprovação da lei do “Vale Cultura”, o grande 
incentivo ao audiovisual brasileiro, a realização de três conferências nacionais de cultura e o 
fortalecimento do Conselho Nacional de Política Cultural. Destacam-se também as políticas 
de museus e de proteção do patrimônio imaterial, afora os inúmeros projetos voltados para a 
promoção da diversidade cultural brasileira.

13  DIAS, Fernando Correia. Humanismo Latino e Política Cultural. In: DAL RI JÚNIOR, Arno & PAVIANI, 
Jayme. O Humanismo Latino no Brasil de Hoje. Belo Horizonte: PUC Minas, 2001, p 224. 
14  Artigo 215: parágrafo 1º.
15  Artigo 216: parágrafo 5º.
16  Artigo 231.
17 Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (terras quilombolas); Artigo 231: caput e 
parágrafos 1º a 7º (terras indígenas).
18  Artigo210: caput.
19  Artigo 221: incisos II e III
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***

É fato que a política cultural dos governos Lula e Dilma, além de valer-se da tradição, 
dos documentos internacionais sobre direitos culturais e da Constituição, recebeu influência 
de ideias novas, entre elas a da “transversalidade da cultura”. Coerente com a ampliação do 
conceito de cultura e arte, a política cultural buscou interconectar-se com outras políticas 
públicas, incluindo as de educação, comunicação, turismo, ciência e tecnologia, segurança, 
saúde e trabalho, entre outras. Muitos projetos resultaram dessas alianças.  

Também surgiu uma compreensão maior a respeito da economia da cultura e de sua 
posterior formulação com o nome de economia criativa. No modelo original, nascido na Austrália 
e na Inglaterra, o crescimento dessa economia teve como âncora a propriedade intelectual 
(marcas, patentes, copyright e direitos autorais). Não obstante, o Plano da Secretaria da 
Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil assentou-se nos princípios da diversidade 
cultural, solidariedade, sustentabilidade (econômica e ambiental), inovação, inclusão social 
e valorização das culturas locais e regionais. 20 

Os setores que compõem essa economia variam conforme os contextos nacionais e 
regionais. O Plano brasileiro incluiu as artes (audiovisual, literatura, música, teatro, dança, circo 
e artes visuais); o patrimônio cultural (material e imaterial) e as criações funcionais (design, 
moda, arquitetura, gastronomia, artesanato e novas tecnologias). No escopo dessa economia 
estão também os territórios e clusters criativos. Os territórios (bairros, cidades), em geral, 
resultam de políticas urbanas de revitalização (ou ocupação) de áreas “decadentes” (como 
grandes galpões de fábricas desativadas, áreas portuárias e outras) que são revitalizadas por 
meio da instalação de espaços culturais e de lazer. O mais importante da economia criativa é que 
nela cabem desde grandes, médias e pequenas indústrias culturais até atividades enquadradas 
na economia popular e solidária. Injustificadamente, a Secretaria da Economia Criativa foi 
extinta no segundo governo Dilma.

***

Para colocar em prática o conceito da “tridimensionalidade da cultura”, que possui 
enorme extensão, teria sido necessário estabelecer algumas prioridades. De fato, a dimensão 
simbólica da cultura existe desde que o ser humano se entende como tal, ou seja, muito 
antes do aparecimento do Estado (disso dão testemunho as pinturas rupestres). A dimensão 
econômica, apesar da necessária presença do fomento estatal (porque a singularidade da 
produção cultural envolve alto risco), realiza-se, em grande parte, no mercado. No entanto, 
o engenho humano ainda não foi capaz de criar outro instrumento de garantia de direitos que 
não seja o Estado Democrático de Direito, em todas as suas instâncias de poder: Executivo, 
Legislativo e Judiciário. É verdade que a conquista de direitos se dá nas lutas políticas, sociais, 
20  BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. Plano da Secretaria da Economia Criativa; políticas, 
diretrizes e ações (2011-2014). Brasília: Minc, 2011.
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econômicas e culturais, mas a garantia do pleno exercício desses direitos é papel inalienável 
do Estado (não de qualquer tipo de Estado, mas, insiste-se, do Estado Democrático de Direito). 
Sendo assim, tratando-se de uma política pública de cultura, a prioridade teria de ser dada à 
dimensão cidadã. E, nesse caso, o carro-chefe deveria ter sido o Sistema Nacional de Cultura, 
cuja implantação foi descontínua e permanece inconclusa.

A proposta do Sistema Nacional de Cultura (SNC), constitucionalizada em 2012 pelo 
artigo 216 – A, já estava presente no programa de cultura do Partido dos Trabalhadores para 
as eleições de 2002. No documento intitulado “A Imaginação a Serviço do Brasil” o SNC 
aparece com sua denominação original, que é mais clara no que se refere aos seus objetivos: 
Sistema Nacional de Política e Gestão Cultural. Em nenhum momento a proposta do SNC 
pretendeu colocar uma camisa de força na cultura, como acusaram os seus críticos, inclusive 
dentro do próprio Ministério. Tratava-se, isto sim, de fortalecer institucionalmente a gestão 
cultural da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, para que fosse possível dar 
conta da imensa tarefa que a Constituição determina: garantir a todos os cidadãos brasileiros 
o pleno exercício dos direitos culturais.

Nos governos Lula e Dilma a implantação do SNC avançou, mas não se consolidou. 
A principal promessa era a de que o Sistema, organizado com base na cooperação federativa 
e na participação social, iria corrigir as desigualdades na distribuição dos recursos da cultura, 
via fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura. Por meio de repasses fundo a fundo (entre 
União, Estados e Municípios) o fomento alcançaria todos os estratos socioeconômicos da 
produção cultural, em todas as regiões do país.  

No arranjo institucional previsto os entes da federação deveriam implantar seus 
sistemas, por meio de leis próprias, incluindo, no mínimo: órgão específico para a gestão da 
cultura, conselho de política cultural, conferência de cultura, plano de cultura e sistema de 
financiamento (com fundo de cultura). Os municípios poderiam optar ou não pela implantação 
de um sistema de informação e indicadores culturais, um programa de formação na área da 
cultura e sistemas setoriais de cultura (de patrimônio, bibliotecas, museus, etc.). A União 
deveria instituir a Comissão Intergestores Tripartite (para pactuar os programas comuns aos 
governos nacional, estaduais e municipais) e cada Estado teria a sua Comissão Intergestores 
Bipartide (composta por representantes estaduais e municipais). 

No plano federal, entre os principais avanços obtidos destacam-se: a elaboração do 
Plano Nacional de Cultura, também constitucionalizado, 21 a realização de três conferências 
nacionais de cultura (antecedidas das fases municipais e estaduais), a institucionalização e pleno 
funcionamento do Conselho Nacional de Política Cultural e a criação e execução do Programa 
Nacional de Formação na Área da Cultura. Vários cursos de gestão cultural foram ministrados 
em cooperação com as universidades federais e secretarias de estado da cultura. Houve várias 
tentativas de implantar o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, mas que 

21  Artigo 215: parágrafo 3º e incisos de I a V.
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não lograram o sucesso esperado. O Sistema Nacional de Bibliotecas já existia e o Sistema 
Brasileiro de Museus foi criado, mas ambos atuaram de forma pouco articulada com o Sistema 
Nacional de Cultura. Os repasses fundo a fundo e a Comissão Intergestores Tripartite não 
chegaram a ser instituídos. Todos os Estados aderiram ao SNC e a grande maioria já possuía 
os componentes exigidos. Na expectativa de receber recursos federais, vários municípios 
aderiram, mas uma pequena parte instituiu de fato o seu sistema.

Inicialmente, o Ministério da Cultura (MINC) criou um Núcleo Estratégico, presidido pelo 
ministro e composto por todas as secretarias nacionais, fundações, autarquias e representações 
regionais, encarregado de coordenar, entre outros programas, a implantação do Sistema Nacional 
de Cultura. A participação da sociedade civil se deu nas reuniões do Conselho Nacional de 
Política Cultural e, de forma majoritária, nas conferências nacionais, nas quais o tema do 
SNC esteve sempre em pauta. Também contribuíram para o debate as articulações nacionais 
de secretários estaduais e municipais de cultura. O Núcleo Estratégico, contudo, teve vida 
descontínua e o SNC acabou se reduzindo a um programa de duas secretarias nacionais: de 
Articulação Institucional (SAI) e de Política Cultural (SPC). 

O SNC, pela sua natureza sistêmica, formato institucional federativo e atribuições, 
só poderia ser implantado, de fato, com a participação de todos os órgãos do Ministério, 
coordenados pelo gabinete do ministro. Sem dúvida, a falta de continuidade dessa coordenação 
foi uma das principais causas da não efetivação do Sistema. 

Além da falta de coordenação, outras razões explicam o porquê do SNC não ter se 
consolidado. Entre elas destaca-se o modelo de financiamento da cultura predominante no 
país, que apesar de muito criticado não foi alterado durante os 13 anos de governo.22 Sabe-se 
que o mecanismo do incentivo fiscal, que implica renúncia de impostos por parte do Estado, 
é naturalmente produtor de desigualdades: entre as regiões do país, beneficiando a mais 
desenvolvida (Sudeste), porque nela se concentra o maior número de contribuintes; entre os 
patrocinadores, beneficiando os maiores pagadores de impostos, ou seja, as grandes empresas; 
entre proponentes pessoa jurídica e pessoa física, com predominância das empresas; entre os 
criadores, beneficiando os profissionalizados e de maior prestígio, porque mais organizados 
para captar recursos dos patrocinadores que, por sua vez, veem neles um potencial maior 
de promoção de suas marcas; entre atividades culturais, beneficiando as de maior apelo 
mercadológico (como grandes eventos) em detrimento de ações menos “atraentes” como 
as de pesquisa e formação; e entre os campos da cultura, beneficiando o campo erudito e o 
industrial (ou de massas), em detrimento das culturas populares.

Desigualdade não combina com Direito, na verdade são termos antinômicos, na 
melhor tradição do pensamento jurídico. 

22  Em 2010, portanto no último ano do governo Lula, foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto 
de Lei nº 6722 que busca corrigir as distorções da Lei Rouanet (nº 8313/91) e que ainda tramita naquela casa 
legislativa. 
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É verdade que na lei Rouanet há também o Fundo Nacional de Cultura (FNC), que a 
princípio poderia compensar as desigualdades produzidas pelo incentivo fiscal, mas a histórica 
desproporção entre os recursos do FNC e os disponibilizados para a renúncia fiscal (que 
cresceram durante os governos Lula e Dilma) tem inviabilizado o combate às desigualdades. 
Acrescente-se que os recursos do FNC têm sido utilizados não só para fomentar projetos da 
sociedade, mas também para complementar os orçamentos do próprio Ministério da Cultura 
e de suas instituições vinculadas. 

Uma coisa é certa: não existem sistemas públicos sem fundos públicos. Por isso 
a consolidação do Sistema Nacional de Cultura depende do fortalecimento do FNC, da 
institucionalização dos repasses “fundo a fundo” e da criação da Comissão Intergestores 
Tripartite, na qual o diálogo entre os entes federados possa estabelecer programas, projetos 
e ações a serem executados de forma compartilhada.

Apesar de ainda não consolidado, uma demonstração do que poderia ser o SNC foi 
experimentada, de forma não intencional, pelo Programa Cultura Viva, que se tornou marca 
distintiva das gestões Lula e Dilma. Quando os Pontos de Cultura começaram a se multiplicar 
pelo País, o Ministério se viu diante da dificuldade de administrar os inúmeros Convênios e 
acabou optando pela articulação federativa como forma de gestão e garantia de continuidade 
do programa. Por meio de convênios com alguns Estados e municípios (principalmente das 
capitais), somaram-se recursos e capacidades de gestão que asseguraram a manutenção do 
programa e de suas redes de pontos de cultura. Outra política exitosa foi a do audiovisual, 
que por meio de legislação e regulamentos próprios possibilitou somarem-se os recursos da 
Agência Nacional do Cinema (ANCINE) aos orçamentos estaduais e municipais, dando corpo 
nacional aos programas da área.  

Num país das dimensões do Brasil a cooperação federativa é praticamente um imperativo 
para que as políticas públicas da União alcancem todo o território e tenham êxito. Além 
disso, a institucionalização - via legislação e estrutura administrativa compatível – aliada à 
legitimação das políticas pela sociedade, pelo seu bom funcionamento, faz com que se torne 
mais difícil destruí-las. A sobrevivência dos sistemas únicos de saúde e assistência social 
demonstra essa tese. 

Atualmente, com a extinção do Ministério da Cultura e o desmonte da política nacional 
de cultura, o sonho do SNC parece ainda mais longe de ser concretizado. Mas como o sistema 
federativo brasileiro prevê que os entes são autônomos, Estados e Municípios poderão dar 
continuidade à implantação de seus sistemas, a exemplo de Minas Gerais, que em 2018 
aprovou a lei 22944 23 instituindo, num só texto normativo, o Sistema Estadual de Cultura, a 
Política Estadual de Cultura Viva e um novo modelo de financiamento, que dá protagonismo 

23  MINAS GERAIS. Lei 22.994 de 15 de janeiro de 2018. Institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema 
de Financiamento à Cultura e a Política Estadual Cultura viva e dá outras providências.
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ao Fundo Estadual de Cultura. Resta saber se o governo que assumiu o poder em Minas nas 
últimas eleições irá cumprir a lei.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Mário. Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. 
In: BRASIL. Ministério da Cultura. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Brasília: IPHAN, nº 30, 2002.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em www.senado.
gov.br

BRASIL. Ministério da Cultura. Estruturação, Institucionalização e Implementação do Sistema 
Nacional de Cultura. Brasília: Secretaria de Articulação Institucional; Conselho Nacional de 
Política Cultural, 2011.

BRASIL. Ministério da Cultura. Plano da Secretaria da Economia Criativa; políticas, diretrizes 
e ações (2011-2014). Brasília: Ministério da Cultura, 2011.

BRASIL. Ministério da Cultura. II Conferência Nacional de Cultura. Caderno de Propostas. 
Brasília: Secretaria de Articulação Institucional, 2010.  

CHAUÍ, Marilena. Cidadania Cultural; o direito à cultura. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2006.

DIAS, Fernando Correia. Humanismo Latino e Política Cultural. In: DAL RI JÚNIOR, Arno & 
PAVIANI, Jayme. O Humanismo Latino no Brasil de Hoje. Belo Horizonte: PUC Minas, 2001.

MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira; Fundação Roberto Marinho, 1997.

MINAS GERAIS. Lei 22.994 de 15 de janeiro de 2018. Institui o Sistema Estadual de Cultura, o 
Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual Cultura viva e dá outras providências.



A
na

is 
d

o 
X 

Se
m

in
ár

io
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Po

lít
ic

as
 C

ul
tu

ra
is 

06
 a

 0
9 

d
e 

m
ai

o 
d

e 
20

19
 •

 F
un

d
aç

ão
 C

as
a 

d
e 

Ru
i B

ar
bo

sa
 •

 R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 •

 B
ra

sil

50

O GÊNERO PLANO DE CULTURA: PROCESSOS DE 
CONSTRUÇÃO DOS ENUNCIADOS NO SISTEMA 

NACIONAL DE CULTURA

Inti Anny Queiroz1

RESUMO: O presente estudo é resultante da tese de doutorado sobre a arquitetônica 
da esfera político-cultural refletida nos enunciados do SNC. Buscamos refletir 
acerca dos processos de construção da arquitetônica do que estamos chamando a 
partir desta tese de gênero discursivo plano de cultura. Para isso analisaremos as 
orientações contidas nos manuais, bem como observaremos alguns planos criados 
ao longo dos últimos anos. Para apoiar nossa reflexão, utilizaremos as teorias de 
dois pensadores russos da Filosofia da Linguagem: Mikhail Bakhtin e Valentin 
Volóchinov. A pesquisa demonstrou que os planos de cultura, além do aumento na 
produtividade ao longo dos anos, apresentaram características semelhantes e por 
este motivo pode ser chamados de gênero discursivo.

PALAVRAS-CHAVE: Plano de cultura, arquitetônica, esfera.

Com os avanços dos processos do Sistema Nacional de Cultura em todo 
território nacional, um tipo específico e complexo de gênero de discursivo, passou 
a ser produzido na esfera político-cultural brasileira, os planos de cultura. Esses 
enunciados tornaram-se cada vez mais uma das partes mais importantes para o 
sistema pois é a partir deles que as demandas populares nas políticas culturais 
poderiam ter voz. Deste modo, saber escrever um bom plano de cultura, bem como 
compreender sua complexa lógica de estruturação enquanto texto que projeta ações 
do poder público para um futuro de dez anos passou a gerar interesse dos agentes 
do setor cultural. 

Para auxiliar na construção destes planos de cultura territoriais, o Ministério 
da Cultura, em conjunto com universidades federais, desenvolveu uma série de 
materiais informativos e de apoio, bem como criaram cursos para formar os gestores 
culturais. A publicação Como fazer um Plano de Cultura de novembro de 2013 
informa em suas primeiras linhas que a mesma “integra um conjunto de ações que 

1  Mestre e doutoranda em Filologia e Língua portuguesa pela FFLCH – USP. Inti.queiroz@
gmail.com.
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o Ministério da Cultura vem fazendo para difundir o Plano Nacional de Cultura e auxiliar 
estados e municípios e setores culturais na elaboração de seus planos” (MINISTÉRIO DA 
CULTURA, 2013, p. 6). 

Para afirmarmos que existe de fato um novo gênero discursivo Plano de Cultura, 
será necessário comprovarmos sua existência não apenas por sua produtividade na esfera 
das políticas culturais, mas também suas especificidades e características, como salientou o 
pensador Russo, Mikhail Bakhtin:

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos 
e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, 
por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, 
o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no conjunto 
do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um campo da 
comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo 
de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2016, p.11 – 12)

Acreditamos que, ao analisar a escrita e os discursos que levam à construção deste 
gênero, como definiu Bakhtin (2016), poderemos colaborar para que estes enunciados sejam 
futuramente melhor elaborados em cada uma das situações de comunicação e de participação 
social nos processos do SNC.  

Para aferir nossa hipótese, utilizamos como corpus de análise alguns manuais forneci-
dos pelo Ministério da Cultura e pela Universidade Federal da Bahia ao longo dos últimos anos 
e também os planos de cultura nacional, estadual e municipal de São Paulo. Este artigo é parte 
resultante da pesquisa de doutorado sobre a arquitetônica da esfera político-cultural no século 
XXI, refletida e refratada nos enunciados componentes e resultantes dos processos do SNC e 
seus desdobramentos. 

Para cada um dos entes federados que aderirem ao Sistema Nacional de Cultura por 
meio do Acordo de Cooperação Federativa é obrigatória a criação de planos de cultura decenais. 
A “cartilha” Como fazer um Plano de Cultura busca orientar de forma introdutória a escrita 
desses enunciados. Ela explica como ocorrem os processos de implantação, a metodologia, 
o foco nos municípios e as diferenças entre os setoriais e territoriais. A cartilha dialoga com 
uma série de enunciados construindo, assim, um “como fazer” para implantar os sistemas 
de cultura em cada estado ou município.  Em diversos momentos de suas 95 páginas, são 
apresentadas definições diferentes do que é um plano de cultura, que, apesar de distintas, se 
complementam:
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(...) um documento de planejamento para o período de 10 anos. (MINISTÉRIO DA 
CULTURA, 2013, p. 8)

(...) O plano de cultura é um documento preparado a muitas mãos em muitas etapas. 
(idem, p.13)

O plano de cultura é um documento formal que representa a política de gestão cultural 
de uma cidade. Nesse documento estão as ações culturais que se pretende desenvolver 
da cidade por um período de dez anos. O plano deve promover a igualdade de 
oportunidades e a valorização da diversidade das expressões e manifestações culturais. 
(idem, p. 23)

Na síntese das definições é possível dizer que o Plano de Cultura é um documento que 
sugere a política cultural para determinado território no período de dez anos e é escrito por 
muitas mãos em muitas etapas, isto é, tem vários autores e processos. Na mesma publicação, 
encontramos uma breve reflexão sobre a escrita dos planos de cultura, com as seguintes 
perguntas e respostas: 

Mas como escrever o plano de cultura? Que formato ele deve seguir? Existem muitas 
formas de escrevê-lo. Uma boa opção é conhecer planos que já foram feitos em 
outras cidades brasileiras. E a partir daí escolher o formato que o grupo considerar 
melhor. Alguns planos usam as mesmas seções que apresentamos aqui: diagnóstico, 
diretrizes e prioridades, objetivos, estratégias, metas e ações. Outros têm um formato 
típico de projeto de lei, com divisão em capítulos. Há ainda os que misturam os dois 
formatos, criando capítulos que tratam de diretrizes metas e ações. (MINISTÉRIO 
DA CULTURA, 2013, p.60)

Ao dizer que existem muitas formas de escrever um plano de cultura, o MinC possibilita 
uma maior autonomia e flexibilidade aos estados e municípios para escrita dos seus planos, ainda 
que obrigatoriamente estes devam ser escritos em versão final em um enunciado legislativo e 
virar uma lei. Entretanto, é relevante salientar, ainda que afirmem que não há uma forma de 
escrever um plano, que alguns dos itens de um plano já estão pré-determinados pelo MinC 
nesse mesmo documento: “diagnóstico, diretrizes e prioridades, objetivos, estratégias, metas 
e ações”. Assim, os itens que deverão compor o enunciado a ser escrito já estão relativamente 
definidos e poderão ser usados em sua construção composicional. 

De acordo com o manual, a escrita de um plano de cultura também deverá levar em 
conta uma relação dialógica de concordância, responsiva e responsável, com o Plano Nacional 
de Cultura (tanto sua emenda constitucional quanto o projeto de lei e as 53 metas projetadas 
para o decênio). Este deverá dialogar com os conteúdos de suas metas, diretrizes e princípios. 
Os planos de cultura, ao comporem o pacto federativo, deverão contribuir para a construção 
do sistema em nível nacional e estar em diálogo consensual com as diretrizes e metas mais 
gerais do PNC. Deste modo, será mais difícil fazer um plano de cultura que não traga em seus 
conteúdos a visão de cultura ampliada abordada pelo MinC no período, e que não leve em 
conta as dimensões cidadã, econômica e simbólica, os três pilares essenciais do SNC. Além 
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disso, ao pressupor esse diálogo, também será difícil escrever um plano que não seja pautado 
pela diversidade cultural, pela descentralização e pela ampliação do acesso, que são os pontos 
chave da arquitetônica do sistema. Esse diálogo com os enunciados anteriores influenciará 
diretamente tanto na forma quanto no conteúdo dos novos planos e sistemas, reforçando a 
nova arquitetônica da esfera político-cultural brasileira. 

Na apostila disponibilizada pelo MinC no final do ano de 2017, feita em conjunto com 
pesquisadores da UFBA, observamos alguns avanços em relação aos métodos propostos para 
a escrita dos planos do que nos enunciados anteriores. Neste documento, há maior foco no 
método de escrita e dicas de como proceder em cada etapa do processo, como por exemplo, 
quando dizem: 

Independente da opção, o processo deve assegurar: Que cada objetivo possua, pelo 
menos, uma meta, mesmo não exclusiva; (b) Que cada meta possua, pelo menos, uma 
ação; (c) Que sejam perfeitamente identificadas relações entre objetivos e metas e 
entre metas e ações. (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2017, p. 08)

O material de 2017 trabalha em um nível mais detalhado de processos que inclui 
imagens ilustrativas para melhor explicar o método e como fazer os planos. Esses avanços 
metodológicos poderão facilitar os processos de construção dos planos feitos nos próximos 
anos pois pensam os enunciados de forma mais complexa e detalhada. 

O processo de escrita de um plano de cultura num determinado ente federado deverá ser 
precedido de uma série de outras ações, que incluem a leitura e escrita de outros enunciados 
que auxiliam em sua composição e conteúdos. Os primeiros enunciados que compõem essa 
relação são os textos do Sistema em âmbito federal. Tantos os marcos legais, quanto os manuais 
produzidos, quanto a própria Constituição Federal, influenciam diretamente esse processo 
dialógico que incide na forma e no conteúdo dos planos nas cidades e estados. 

A assinatura de um ente federado no documento Acordo de Cooperação Federativa é 
o primeiro passo oficial deste processo, pois institui o início da implantação do sistema em 
determinado território, cria uma relação de co-responsabilidade ética entre as partes,  estabelece 
que deverá ser criada a estrutura CPF (Conselho, Plano e Fundo de Cultura) e determina que 
um plano de cultura deverá ser escrito para compor o respectivo sistema. Para auxiliar nesse 
processo o MinC criou uma apostila tutorial mostrando todas as etapas para inscrição no site 
do SNC e descrevendo as etapas que deverão ser seguidas. 

A etapa seguinte da implantação do sistema territorial, e que precede a escrita do 
respectivo Plano de cultura, pressupõe a criação de leis para a regulamentação do sistema de 
financiamento à cultura e do conselho de políticas culturais local. Na maior parte dos casos, a 
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escrita destes enunciados iniciais parte de secretarias de cultura2 ou secretarias equivalentes, 
ou mesmo dos conselhos de cultura já instituídos. 

Dentre as atividades anteriores aos planos, ainda encontramos a produção de outros 
enunciados de diversos tipos como ofícios, e-mails, chamadas públicas etc., alguns inclusive 
caraterísticos da esfera político-cultural, extremamente burocrática e normatizadora por conta 
de seu viés principalmente estatal. 

O manual Como fazer um plano de cultura orienta a escrita dos planos por meio 
de diversas perguntas que deverão auxiliar na reflexão para a composição e criação dos 
conteúdos em cada etapa do processo. As perguntas elencadas no documento orientam de 
forma didática a construção dos novos enunciados que deverão dialogar com os documentos 
anteriores do sistema, incluindo a participação social, a troca entre os mais diferentes grupos 
do setor. As perguntas deverão ser respondidas pensando nas características mais específicas 
de cada território resultantes do diagnóstico que deverá preceder a escrita do Plano. Cada 
enunciado de plano de cultura deverá dialogar não apenas com outros enunciados anteriores, 
mas principalmente com as condições e a situação social de um território num determinado 
momento histórico. “A situação social mais próxima e o ambiente social mais amplo determinam 
completamente e, por assim dizer, de dentro, a estrutura do enunciado.” (VOLÓCHINOV, 
2017, p. 206 )

A primeira pergunta orientadora para a escrita dos planos é “Como estamos?” e deverá 
ajudar a estruturar o diagnóstico atual, principalmente do setor cultural, do ente federado que 
está iniciando a implantação do sistema. Para a criação do primeiro enunciado norteador do 
plano, que poderá ser chamado “A cultura em nossa cidade” (conforme sugere o manual), 
cada município deverá criar um texto base com dados históricos e geográficos, informações 
demográficas e avaliações (críticas) sobre a situação da cultura e da Secretaria de Cultura 
do ente federado naquele momento. Este diagnóstico deverá mostrar quais são as demandas 
principais e os caminhos para a criação de cada plano. Ele deve mostrar um “retrato” da cultura 
no território em questão, e assim será posteriormente ser refletido e refratado no enunciado 
do Plano de Cultura buscando suprir demandas, necessidades e prioridades. 

A segunda pergunta orientadora é “Onde queremos chegar?” e busca auxiliar a 
população e os agentes culturais a refletir acerca do futuro projetado desejado, com os avanços 
e mudanças necessárias e que deverão ser obtidas concretamente através do plano de cultura a 
ser escrito. O manual diz que, por meio da observação dos resultados do diagnóstico feito na 
etapa anterior, será possível debater com a sociedade e com os agentes de cultura as principais 
demandas e quais caminhos o plano a ser escrito deverá trilhar. Neste momento, poderão 

2  A existência de secretarias específicas para a cultura ainda é uma raridade no país. A implantação do SNC 
tem sido responsável pela criação de boa parte destes novos órgãos de cultura nas pequenas cidades. 
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surgir as diretrizes e os eixos que servirão como “guarda-chuva” de prioridades para a escrita 
das metas, objetivos e ações do plano de cultura.  Ao perguntar no plural onde que se busca 
chegar, o texto inclui no diálogo não apenas as pessoas diretamente participantes do processo 
de escrita, mas também toda a comunidade. O método sugere quase que de forma obrigatória 
a participação social, que pode ser feita por meio de uma consulta pública. No entanto, para 
que haja um consenso acerca dos pontos realmente interessantes para toda a comunidade 
de determinada cidade, é importante que haja esforços para sensibilizar, mobilizar e incluir 
uma grande quantidade e diversidade de produtores de cultura que atuarão de forma ativa e 
interativa desde o diagnóstico. 

A terceira pergunta que auxiliará na orientação para a escrita do plano de cultura é 
“Como fazer e quando chegaremos lá?”. Neste momento, a equipe designada para sistematizar 
as informações das duas etapas anteriores deverá conduzir o desenvolvimento do plano em 
diálogo com a sociedade, criando uma metodologia específica para isso. Cada tipo de cidade 
deverá criar um método de trabalho para que o resultado final da escrita do plano seja o mais 
satisfatório possível de acordo com as possibilidades locais. Aqui deverão ser estabelecidas as 
propostas iniciais de escrita para as metas, estratégias, objetivos e ações do plano de cultura 
de uma cidade ou estado. Neste momento, teremos uma primeira versão do enunciado de um 
plano de cultura territorial. Esta etapa pode ser dividida em mais duas outras complementares: 
a consulta pública presencial e pela internet. Com isso, a população interessada poderá discutir 
e sugerir alterações no primeiro texto proposto, e assim contribuir para o enunciado chamado 
de “devolutiva” do texto final do plano. 

As três primeiras etapas de escrita do plano de cultura pressupõem uma construção 
textual complexa de um enunciado que nasce a partir de um texto diagnóstico, influenciador 
de uma proposição de metas e objetivos a serem realizados ao longo de dez anos. Em 
diversos momentos desse processo, a participação da sociedade deverá ser levada em conta. 
A influência dos discursos da população na versão final do documento pode variar de acordo 
com a disposição e a abertura da equipe e da gestão estatal ou do grupo que escreverá a 
versão final deste documento, bem como de seu método e da sua habilidade para organizar 
uma grande quantidade de sugestões populares com teor diversificado. Quanto maior for a 
habilidade para selecionar e inserir sugestões da população e dos agentes culturais nos planos 
de cultura, maior será a possibilidade de termos um enunciado com legitimidade no campo, com 
maior diversidade de ideias e propostas e que de fato consiga refletir e refratar as demandas 
socioculturais. Nesses processos de participação social, o diálogo deve permear as relações 
de interação e escrita, pois não há apenas um autor interessado, mas muitos autores sugerindo 
diferentes demandas. A relação entre interlocutores diversos, com diferentes consciências, 
pode ser apontada como uma característica deste tipo de enunciado. O Plano de cultura é um 
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tipo de enunciado em que a interação verbal e o dialogismo aparecem como características 
importantes em sua construção. 

É relevante dizer que essa diversidade de ideias deverá ser diretamente proporcional 
aos grupos presentes e participantes nas consultas públicas. Grupos com maior organização, 
maior força política e maior conhecimento dos processos de escrita dos enunciados poderão 
ter maior influência discursiva nos conteúdos e no resultado final.  Todavia, para que o 
enunciado faça sentido e possa ser executado, será necessário construir um texto final que 
traga equilíbrio e consenso entre os diferentes grupos, tenha coerência em termos de gestão 
de políticas públicas de cultura, pense no bem comum e que possa refletir e refratar a vontade 
da maioria acerca de temas mais polêmicos. 

A última pergunta do processo de construção de um plano de cultura abordada no 
manual é “Como gerir os avanços?” e refere-se a uma etapa posterior à escrita e aprovação 
do plano de cultura. Trata do planejamento da gestão do plano no período decenal, de sua 
validade, desenvolvimento em termos concretos de políticas públicas, do monitoramento 
dos dados e principalmente dos resultados obtidos desse processo decenal. Este momento de 
gestão dos avanços acontecerá ao longo dos dez anos de vigência do Plano e busca também 
fiscalizar a aplicação das ações previstas no enunciado, que enfrentará todas as dificuldades 
de uma política pública estatal, como a falta de orçamentos e de vontade política de gestores, e 
até a obstrução de determinadas ações por incompatibilidade ideológica sobre o que é cultura 
e como ela deve ser gerida. 

O ideal é que um plano de cultura, depois de sua escrita e aprovação legal,  seja a base 
para a construção concretas das políticas culturais e das peças orçamentárias de uma dada 
secretaria de cultura. Isto é, o plano deve influenciar diretamente no método de gestão de 
cultura em determinado território. Assim, será mais fácil observar os resultados das metas, 
bem como executar o que está previsto nos enunciados. Um enunciado bem organizado e 
com metas e ações bem definidas pode auxiliar a gestão, e o seu contrário poderá atrapalhar. 

Uma comissão técnica dará o tom final ao documento, que seguirá para o legislativo 
e em seguida para a sanção do prefeito ou governador. Estes grupos poderão moldar as 
prioridades e a avaliação social do enunciado e determinar, como diz Volóchinov, “a escolha 
e a ordem de todos os principais elementos significantes do enunciado”. 

A avaliação social tem uma enorme importância, mesmo em um enunciado com um 
sentido mais amplo e apoiado em um vasto auditório social. Apesar de essa avaliação 
não ser expressa adequadamente por meio de uma entonação, ela determinará a escolha 
e a ordem de todos os principais elementos significantes do enunciado. Não existe um 
enunciado sem avaliação. Todo enunciado é antes de tudo uma orientação avaliativa. 
Por isso, em um enunciado vivo, cada elemento não só significa mas também avalia. 
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Apenas um elemento abstrato, percebido no sistema da língua e não na estrutura do 
enunciado, aparece privado de avaliação. (VOLÓCHINOV, 2017, p. 236) 

Ao estabelecer o grupo que fará esta redação final, a prefeitura ou secretaria de cultura 
antecipa, de certo modo, o tipo de avaliação social e da entonação dos enunciados. Se este 
grupo for composto por uma comissão democrática e diversificada, com maior variação de 
tipos de pessoas e procedências, tanto oriundos da sociedade civil quanto do poder público, isso 
estará refletido no enunciado. Se for o contrário, um documento escrito por um restrito número 
de pessoas, pertencentes a um determinado grupo social, artístico ou político, o resultado final 
do enunciado, ainda que este tenha passado por uma ampla consulta pública, pode ser alterado 
conforme “o gosto” de seu redator final. Tanto sua forma quanto seu conteúdo, ou mesmo seu 
estilo, já estão relativamente pré-determinados pelas orientações presentes na legislação e nos 
manuais do sistema federal e passarão pelo “crivo” da sociedade que dará legitimidade (ou 
não) ao documento e à sua aplicação ao longo dos próximos dez anos. Cabe ao grupo redator 
final do plano e à população participante dos processos, conceberem metas e objetivos que 
sejam interessantes aos entes federados seguindo as orientações previamente dadas, pois é a 
população do território que de fato dará sustentação para que um plano seja legítimo ou não. 
“O centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas exterior: 
está situado no meio social que circunda o indivíduo” (VOLOCHINOV, 2017, p. 216)

A autonomia da redação de um plano de cultura pode ser percebida principalmente nas 
escolhas de suas ações. Essas são fomentadas inicialmente pelos dados obtidos no diagnóstico 
e no que a cidade ou estado já oferece ou não e direcionadas para as metas e objetivos a serem 
realizados. Entretanto, nem todas as demandas percebidas na etapa do diagnóstico farão parte 
da redação final do plano de cultura com a mesma importância, pois a presença ou não de 
uma meta ou objetivo dependerá principalmente: 

a) da percepção e organização de dados e resultados do diagnóstico;

b) das prioridades da gestão pública – quase sempre diretamente relacionados ao fator ideológico e/ou 
proposta feita no período eleitoral;

c) da avaliação social do grupo que escreverá a primeira e a última versão do plano; 

d) da pressão e da organização política de determinados grupos de agentes culturais durante a consulta 
pública para inclusão de metas com interesses mais específicos.

 As escolhas do que será prioridade no plano de cultura estão diretamente relacionadas 
com a avaliação social dos grupos envolvidos nos processos, tanto os grupos de origem estatal 
quando da sociedade civil. Elas estarão refletidas no enunciado a ser produzido. Entretanto, 
há uma hierarquia em termos de quem de fato dá a palavra final ao texto. A sociedade civil, 
ainda que determine a legitimidade social do enunciado, é a que menos tem poder de escolha 
de prioridades na redação final desses planos. O comando do que será escrito está nas mãos 
do grupo técnico, que depende do aval das secretarias de cultura, dos parlamentares do 
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legislativo local (que podem cortar ou remendar trechos) e do prefeito ou governador, que 
poderá vetar o que achar necessário, ou mesmo vetar o documento como um todo. Esta relação 
hierárquica na construção dos planos até sua versão final demonstra que, apesar de o SNC 
tratar da descentralização das decisões das políticas culturais, a estruturação do sistema político 
brasileiro dificulta que a sociedade civil tenha sua voz plenamente garantida e refletida nesses 
enunciados. A ideia de que os processos democratizam as relações de construção de políticas 
públicas de cultura deve ser pensada como relativa, já que os enunciados nem sempre são 
finalizados em conjunto com a sociedade civil. Em alguns casos, haverá um filtro de avaliação 
social feito pelos agentes políticos em sua redação final. 

As ações são a força motriz das metas de cada plano, pois traduzem as intenções em 
atos concretos, ou seja, devem indicar precisamente como cada meta / objetivo poderá ser 
desenvolvido em programas, atividades e afins. Assim, ainda que na escrita os agentes culturais 
nos entes federados tenham que seguir princípios e diretrizes do plano federal, eles podem 
ter maior autonomia na construção das ações. No entanto, para que a real democratização 
cultural ocorra, é necessário que esse “filtro” dos agentes políticos aceite e inclua no texto os 
discursos e as demandas da sociedade civil. 

Na criação das chamadas metas estruturantes (do sistema), o diálogo com o sistema 
federal é mais perceptível por ser quase que obrigatório. As metas chamadas estruturantes 
são relativas à construção concreta do sistema em nível nacional e territorial, e se reportam à 
criação, consolidação e gestão dos itens que o compõem: plano, fundo, secretaria, conselho, 
equipamentos e sistemas de informação.  A autonomia em relação às metas estruturantes de 
cada território é menor do que em outros temas, pois esses deverão refletir diretamente as 
premissas do SNC presentes na legislação federal.  

Partindo dessas reflexões, entendemos que não podemos analisar os planos de cultura 
sem observar em conjunto os enunciados anteriores a que estes se reportam. Esses enunciados 
- tantos os manuais, quanto o código legal que compõem o SNC - constroem junto aos planos 
que estão sendo escritos os elos na corrente de comunicação e a nova arquitetônica da esfera 
político-cultural brasileira que aos poucos apresenta novos gêneros discursivos necessários à 
sua construção. Como evidencia Bakhtin, um novo gênero do discurso nasce a partir da neces-
sidade de desenvolvimento social de uma determinada esfera / campo. 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis 
as possibilidades da multifacetada atividade humana e porque em cada campo dessa ati-
vidade vem sendo elaborado todo um repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 
diferencia à medida que tal campo se desenvolve e ganha complexidade. (BAKHTIN, 
2016, p. 12)
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Para compreender o gênero plano de cultura, partimos do pressuposto de que o dialo-
gismo encontrado entre a legislação (emendas constitucionais, decretos, lei de regulamentação 
do PNC) e os planos de cultura é relativamente estável, se considerarmos que os enunciados 
foram escritos por meio de discursos similares e regras pré-estabelecidas para cada caso em 
enunciados encontrados nos sites do MINC. Por conta deste diálogo, qualquer plano de cultura 
terá uma construção composicional relativamente similar, já que seus itens são previamente 
sugeridos nos manuais. 

Nas publicações Guia de orientações para os estados (2011) e Guia de orientações 
para municípios (2012), encontramos um formato muito similar de sugestão de escrita de pla-
no, pautados pela metodologia de perguntas e respostas. Nas duas publicações, encontramos as 
seguintes perguntas:  

•	 O que é e o que deve conter o Plano Estadual (Municipal) de Cultura? 
•	 Como se faz um Plano Estadual (Municipal) de Cultura? 
•	 O que é e como se faz um Plano Setorial Estadual (municipal) de Cultura? 
•	 O Plano é de longo prazo, mas como a realidade é dinâmica pode ser que haja necessidade de adequá-lo 

a novas conjunturas. Isso é possível? 

No desenvolvimento de cada item trazem um resumo dos mesmos conteúdos presentes 
na publicação Como fazer um plano de cultura em apenas duas páginas. As duas primeiras 
questões dialogam diretamente com a construção composicional dos enunciados e não apenas 
com seus conteúdos. Ao questionar como fazer, a mensagem deve ser entendida também como 
uma afirmação de como deve ser feito, ainda que apresentem poucas informações detalhadas 
sobre como escrever um plano de cultura. Ao informar o que um plano deve ter, reforçam suas 
etapas de criação e construção, e principalmente sua estrutura composicional do gênero, como 
no trecho abaixo: 

O Plano deve conter: I diagnóstico do desenvolvimento da cultura; II diretrizes e prio-
ridades; III objetivos gerais e específicos; IV estratégias, metas e ações; V prazos de 
execução; VI resultados e impactos esperados; VII recursos materiais, humanos e fi-
nanceiros disponíveis e necessários; VIII mecanismos e fontes de financiamento; e IX 
indicadores de monitoramento e avaliação. Para fazer um Plano é necessário responder 
às seguintes perguntas: Como estamos? Onde queremos chegar? Como fazer e quando 
chegaremos lá? (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012, p. 44)

Os diversos itens elencados para a escrita de um plano de cultura buscam guiar o grupo 
ou os redatores técnicos escolhidos para que construam este enunciado dentro dos padrões al-
mejados pelo MinC e pelos respectivos órgãos de cultura territoriais. Ao terem que considerar a 
legislação, os manuais, a lei de regulamentação do PNC e as metas do PNC, comprovam o “elo 
na corrente de comunicação” evidenciado por Bakhtin (2016, p. 60) e possibilitam a observação 
do plano de cultura como um enunciado não apenas criado por meio de uma ideia, ou baseado 
em referências anteriores de outros planos de cultura, mas como um enunciado concreto que se 
constitui em resposta àqueles produzidos anteriormente, numa determinada esfera da atividade 
humana e que receberá respostas posteriores em relação a seus conteúdos. 
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Além do PNC e dos planos de São Paulo (cidade e estado) inscritos em nosso corpus, 
observamos também planos de 35 cidades e três estados. Em todos os enunciados analisados, 
as características principais eram similares: apresentaram itens de construção iguais ou pareci-
dos, reportaram-se ao SNC e seus princípios, faziam uma projeção de ações e metas decenais e 
estruturantes. Essa constatação aliada ao crescimento da produtividade deste tipo de enunciado 
nos permite aferir que o plano de cultura é um novo gênero do discurso, isto é, um tipo “relati-
vamente estável de enunciado” que “refletem as condições específicas e as finalidades de cada 
referido campo” (BAKHTIN, 2016, pp. 11-12). Por ser um gênero novo de uma esfera da ativi-
dade humana muito específica e nova como a político-cultural, ainda é desconhecido por grande 
parte da população. Podemos dizer assim que o gênero ainda encontra-se numa fase inicial de 
sua construção social. A cada novo enunciado produzido, o gênero Plano de Cultura fortalece 
sua forma relativamente estável, suas características e especificidades. 

No caso dos planos de cultura, o conteúdo temático nos conduz às temáticas e aos projetos 
de discurso, isto é, o que se pretende fazer efetivamente. Os discursos base e as intenções 
ideológicas estabelecidas nos pressupostos do PNC podem ser encontrados principalmente 
em seus princípios e diretrizes já presentes no trecho inserido na emenda 48/2005 do artigo 
215 da Constituição Federal: 

A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que 
conduzem à: I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II - produção, 
promoção e difusão de bens culturais; III - formação de pessoal qualificado para a 
gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; IV - democratização do acesso aos 
bens de cultura; V - valorização da diversidade étnica e regional. (BRASIL, 2005)

As diretrizes e os princípios do PNC carregam em suas linhas os conteúdos semânticos 
objetais da proposta de política cultural do todo do sistema e que posteriormente foi desenvolvido 
em dezenas de textos, leis e manuais. Também estão refletidos e refratados nos enunciados dos 
planos territoriais que utilizam as mesmas expressões e valores. Os conceitos de: desenvolvimento, 
integração, valorização do patrimônio, promoção, difusão, formação, democratização, acesso 
e diversidade demonstram a avaliação social e o projeto discursivo do plano e permeiam boa 
parte dos enunciados que foram construídos para a formação do sistema. Todos os conceitos 
foram encontrados em maior ou menor escala nos planos territoriais analisados na pesquisa. 

O teor axiológico das diretrizes e princípios do PNC também está refletido no 
desenvolvimento das metas e ações ao longo de todo o documento. As principais ideias 
presentes na emenda constitucional com forte teor ideológico e que deverão nortear  toda a 
gama de documentos escritos posteriormente são: defesa e valorização do patrimônio cultural 
brasileiro; democratização do acesso aos bens de cultura; valorização da diversidade étnica 
e regional. No texto da lei de regulamentação do PNC em seu artigo 1, temos os seguintes 
princípios: 
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Art. 1o  Fica aprovado o Plano Nacional de Cultura, em conformidade com o § 3o do 
art. 215 da Constituição Federal, constante do Anexo, com duração de 10 anos e 
regido pelos seguintes princípios: I - liberdade de expressão, criação e fruição; II - 
diversidade cultural; III - respeito aos direitos humanos; IV - direito de todos à arte 
e à cultura; V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural; VI - direito 
à memória e às tradições; VII - responsabilidade socioambiental; VIII valorização da 
cultura como vetor do desenvolvimento sustentável; IX - democratização das instâncias 
de formulação das políticas culturais; X - responsabilidade dos agentes públicos pela 
implementação das políticas culturais; XI - colaboração entre agentes públicos e 
privados para o desenvolvimento da economia da cultura;  XII - participação e controle 
social na formulação e acompanhamento das políticas culturais. (BRASIL, 2010)

Aqui podemos perceber a presença de fortes signos ideológicos que em conjunto 
apresentam a avaliação social e os valores axiológicos da proposta: Liberdade de expressão, 
criação e fruição; diversidade cultural; direitos humanos; direito de todos à cultura; direito 
à memória; responsabilidade socioambiental; cultura como vetor de desenvolvimento; 
democratização; responsabilidade dos agentes públicos; colaboração entre agentes; participação, 
controle e acompanhamento. Estes signos ideológicos foram encontrados em boa parte dos 
planos analisados. 

Em termos de estilo, os planos de cultura analisados apresentaram características 
semelhantes. O estilo nos remete à linguística dos enunciados. A grande maioria dos verbos 
encontrados nos enunciados estavam no infinitivo, isto é, sem flexão alguma de tempo e pessoa. 
Na maioria dos casos, estes verbos estavam posicionados no início de cada tópico. Isso reforça 
o caráter impessoal dos enunciados como parte da esfera estatal, que preza pelo“Princípio 
da impessoalidade”. O sujeito / agente é sempre indeterminado, mas as ações-processo se 
destinam a um sujeito-agente causativo que deverá realizar uma mudança no estado das 
coisas. Dos verbos no infinitivo encontrados, alguns deles apareceram com maior frequência 
em todos os enunciados analisados: ampliar, aumentar, criar, estimular, fomentar, fortalecer, 
garantir, promover. A incidência recorrente desses verbos evidencia uma proposição positiva 
em relação ao que se pretende realizar por meio desses enunciados.  

Verificamos também uma grande quantidade de substantivos com os sufixos [-mento] e 
[-ção]. Curiosamente, a maior parte destes substantivos derivam dos verbos encontrados com 
maior frequência no enunciado, configurando assim que são parte do léxico da específico da 
esfera político-cultural e ao mesmo tempo reforçam o estilo impessoal do gênero. 

Os planos de cultura recebem influência direta dos marcos legais em termos de estilo 
tanto em sua forma quanto em seu conteúdo. Assim, devem ser tomados enquanto atos de fala, 
isto é, um fazer com palavras e agem como uma norma programática de ação, um dever-fazer 
que projeta metas ao futuro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art215§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art215§3
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É possível afirmar que outra característica do gênero Plano de Cultura é a menção 
constante de substantivos próprios ou topônimos: de localidades, de instituições públicas, 
marcos legais, programas estatais e equipamentos culturais. Ao fazer a nomeação de instituições, 
programas e equipamentos, o plano de cultura direciona fazeres a outros responsáveis e acaba 
endereçando responsabilidades futuras. Esse direcionamento é ainda maior quando, nos 
enunciados, são proferidas as atribuições de poder e competência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença de características similares nos planos de cultura analisados reforça nossa 
hipótese de que este tipo de enunciado é de fato um novo gênero discursivo da esfera político-
cultural brasileira. Ao longo do tempo, este deverá consolidar algumas características e corrigir 
outras. Entretanto, suas principais bases já estão relativamente estabilizadas no campo, não 
só pelos planos já aprovados, mas também pelos manuais escritos ao longo dos anos. Os 
manuais dos planos de cultura sugerem que, para escrever novos enunciados do tipo, sejam 
consultados outros já aprovados anteriormente para auxiliar na escrita dos mesmos. Essa prática 
pode colaborar para que enunciados deste gênero no futuro sejam não apenas similares, mas 
que carreguem de certo modo construção composicional, conteúdos temáticos e estilos muito 
semelhantes. Entretanto, todo enunciado é único no tempo e no espaço e responde ao outros 
enunciados anteriores e deverá refletir as demandas de determinado território, principalmente 
por meio das metas e ações. 

Este tipo de enunciado reflete e refrata as demandas e projeções das políticas culturais 
em termos territoriais e setoriais e com isso dialoga com a arquitetônica da esfera político-
cultural. Ainda que seja um gênero jovem, que está construindo suas especificidades, é sem 
dúvida uma peça chave na construção do Sistema. Mesmo com as recentes rupturas e com os 
atrasos ocorridos na implantação do SNC, os planos de cultura devem ser observados como 
um gênero relevante para a construção do futuro das políticas culturais no Brasil e como base 
de sua arquitetônica. 
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APESAR DOS PESARES: A ADESÃO AO SNC NO 
INÍCIO DO SEGUNDO GOVERNO DILMA

Alexandre Barbalho1

RESUMO: O artigo analisa notificações sobre o Sistema Nacional de Cultura 
no primeiro ano do segundo governo Dilma para avaliar a adesão dos agentes 
político-culturais ao referido Sistema em período de crise política que marcou o 
quadriênio 2015-2018. Esse recorte leva em consideração também que o retorno 
de Juca Ferreira como ministro da Cultura representou uma ameaça àquela política 
tal como tinha se estruturado até então. Para tanto, analisou-se, por meio do aporte 
teórico-metodológico da Teoria do Discurso, as posições de sujeito nos discursos, 
com objetivo de identificar a articulação entre seus elementos constitutivos a 
partir da contingência histórica na qual estão inseridos, bem como os possíveis 
posicionamentos antagônicos à formação discursiva “Sistema Nacional de Cultura”. 

PALAVRAS-CHAVE: Política Cultural; Sistema Nacional de Cultura; Governo 
Dilma; Teoria do Discurso; Posições de Sujeito.

1. INTRODUÇÃO

 O estabelecimento de uma agenda interna ao Ministério da Cultura (MinC) 
no que diz respeito ao Sistema Nacional de Cultura (SNC), política pública que 
busca implantar uma atuação sistêmica no setor, envolvendo os governos federal, 
estaduais, municipais e a sociedade civil, resultou de processos de disputas entre 
posições divergentes quanto ao projeto e da elaboração de um saber em torno do 
que deveria ser o Sistema e o seu funcionamento – processos que ocorreram ao 
longo dos governos Lula (2003-2010) e do primeiro governo Dilma (2011-204) 
(BARBALHO, 2014; 2015; 2019). 

 Em outras palavras, o agendamento do SNC como política pública, tal como 
é de praxe, não se constituiu em uma tarefa fácil, mas resultou de um jogo de poder 
e influência entre diversos agentes, tanto do Estado, quanto da sociedade civil 
(MAJONE, 2008). Para Roberto Peixe – secretário da Secretaria de Articulação 
Institucional (SAI), órgão responsável no MinC pelo SNC –, na gestão da ministra da 
Cultura Ana de Hollanda (2011-2012), a implantação do Sistema foi uma “batalha” 
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que “progressivamente se espalhou por todo o país (...) tornando-se ao longo dos últimos anos 
o principal desafio na área da cultura das administrações estaduais e municipais brasileiras” 
(PEIXE, 2016, p. 222 – itálicos meus). 

 A cronologia que segue pontua alguns momentos fundamentais dessa trajetória, a 
partir da segunda metade do segundo governo Lula, quando a agenda do SNC se tornou mais 
consolidada no MinC e entre os gestores públicos estaduais e municipais.

Em 2009, o Conselho Nacional de Política Cultural aprovou o documento “Proposta 
de Estruturação, Institucionalização e Implementação do Sistema Nacional de Cultura” e 
para divulgar o Sistema, o MinC realizou os Seminários do SNC em 24 estados, totalizando 
a participação de 4.577 gestores e conselheiros de cultura de 2.323 municípios (BRASIL, 
2011a). Foi criado também o blog do SNC. Entre 2009 e 2010, 363 municípios e um estado 
formalizaram sua integração ao Sistema por meio da assinatura do Acordo de Cooperação 
Federativa e foram criados o Sistema Estadual de Cultura do Acre (2010) e os primeiros 
Sistemas Municipais de Cultura. 

 Em 2010, a II Conferência Nacional de Cultura (CNC), que foi antecedida por 
conferências em 3.216 municípios, 26 estados e no Distrito Federal, referendou o SNC, 
elegendo-o prioridade principal. A II CNC foi decisiva para o fortalecimento do Sistema 
uma vez que, das 32 propostas prioritárias aprovadas, 20 delas fazem referência explícita 
ou implícita ao SNC, sendo que a que trata da sua institucionalização e implementação, 
com 88,6% do total dos votos, foi a mais votada. Naquele mesmo ano, o MinC elaborou e 
disponibilizou para download no blog do SNC os modelos de Projetos de Lei dos Sistemas 
Estaduais e Municipais de Cultura. 

Como expressão dessa mobilização, o Plano Nacional de Cultura, aprovado pelo 
Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula na forma da Lei no 12.343 de 2010, 
estabeleceu como meta 1 o “Sistema Nacional de Cultura institucionalizado e implementado, 
com 100% das Unidades da Federação (UF) e 60% dos municípios com sistemas de cultura 
institucionalizados e implementados” (BRASIL, 2011b, p. 11). 

 A partir do primeiro governo Dilma, a SAI começou a realizar palestras, debates e 
oficinas sobre o SNC em estados e municípios de todas as regiões; a assessorar a elaboração 
de planos estaduais e municipais de cultura; e a receber adesões ao Sistema, cujo processo 
teve seu ápice na III Conferência Nacional de Cultura. Nesse sentido, é que a Secretaria 
implementou uma ampla agenda nacional em torno do SNC, garantindo o apoio de amplos 
setores dos campos politico e cultural. 

Em 2012, foi aprovado e promulgado pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 
n° 71/2012 que introduziu o Sistema Nacional de Cultura na Constituição Federal. Nos anos 
de 2012 e 2013 foi implementado o Projeto Intersetorialidade, Descentralização e Acesso à 
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Cultura no Brasil (Prodoc), em parceria com a Unesco, com a contratação de consultores com 
a finalidade de aprofundar pesquisas sobre os componentes do SNC. 

O esforço visível do MinC era publicizar o máximo possível o Sistema com o intuito de 
garantir o maior número de adesões. O retorno foi o crescimento de 363 municípios e 1 estado 
no fim de 2010 para 1407 municípios, 22 estados e o Distrito Federal, em dezembro de 2012, 
integrados ao SNC por meio da assinatura do Acordo de Cooperação Federativa (BRASIL, 
2013a). No final de março de 2013, eram 1.743 municípios, 25 Estados e o Distrito Federal, 
com 4 Sistemas Estaduais e 75 Sistemas Municipais de Cultura já criados (PEIXE, 2013). 

Entre 2011 e 2013, foram celebrados acordos de cooperação com as Universidades 
Federais de Santa Catarina (UFSC) e da Bahia (UFBA), em parceria com os Fóruns de 
Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e de Dirigentes de Cultura das Capitais e 
Municípios de Regiões Metropolitanas, para apoio à elaboração dos planos de cultura de 17 
Estados e 20 municípios. A partir desses convênios foi feita a cartilha “Proposta metodológica 
para elaboração de Plano Estaduais de Cultura” (BRASIL, 2014). 

Também foi celebrado o Termo de Cooperação com a Fundação Joaquim Nabuco e a 
Universidade Rural de Pernambuco para a capacitação de gestores e conselheiros de cultura 
dos estados do nordeste brasileiro. Ainda em parceria com universidades e governos estaduais, 
foram realizados cursos de formação de gestores e conselheiros de cultura nos estados do 
Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Nas vésperas da realização da III CNC, entre 27 de novembro e 01 de dezembro de 
2013, os dados disponibilizados pelo MinC apontavam, até àquele momento, a adesão de 
todos os 26 estados brasileiros e respectivas capitais, além do Distrito Federal, bem como de 
2.068 municípios, o equivalente a 37,2% dos municípios brasileiros, e ainda a participação de 
milhares de pessoas nas centenas de conferências estaduais e municipais de cultura realizadas 
nos meses imediatamente anteriores à Conferência. 

Diante desse contexto, em estudos anteriores, colocou-se a necessidade de se acessar 
os discursos produzidos pelos agentes dos estados e municípios envolvidos nesse processo de 
adesão com o intuito de estabelecer algumas considerações qualitativas sobre suas participações. 
Buscava-se, seguindo as recomendações de Frederico Barbosa da Silva e Juliana Sá, acessar “a 
complexidade do relacionamento entre SNC e sociedade” não apenas por meio das “narrativas 
arquitetônicas” produzidas pelo MinC, mas também “na tradução local, experiência empírica 
única, que se entrelaçam posições, ideias, interesses e instituições” (SILVA; SÁ, 2016, p. 249).

Para dar conta desse objetivo, analisou-se notificações disponíveis na internet sobre o 
SNC em dois momentos distintos, ainda que consecutivos2.  O primeiro cobriu o período que 
vai de 01 de setembro de 2013 a 23 de novembro de 2013, dia anterior ao início da III CNC. O 
segundo vai de 02 de dezembro de 2013, um dia posterior ao encerramento da Conferência, e 

2 A respeito das análisescitadasver o capítulotrês de BARBALHO (2019).
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31 de dezembro de 2014, quando finaliza o primeiro governo Dilma. Para análise do material, 
recorreu-se à Teoria do Discurso (TD) desenvolvida a partir de Ernesto Laclau e ChantalMouffe 
(2010). Como observam Howarth e Stavrakakis, dentro da perspectiva da TD, um projeto 
político para se tornar efetivo deve construir uma trama de diferentes discursos “em um esforço 
para dominar ou organizar um campo de significados, tanto quanto fixar as identidades dos 
objetos e práticas de um modo particular (HOWARTH; STAVRAKAKIS, 2009, p. 03). 

Na análise do primeiro corpus o que sobressaiu foi o consenso em torno da participação 
e, por consequência, da democracia no que se refere àquele momento da política cultural, 
motivado pelo estabelecimento do SNC e a realização das conferências municipais e estaduais. 
Não há posição contrária a tais critérios (participação e democracia) em qualquer um dos 
discursos analisados, pois são vistos como fundantes para o bom desempenho das políticas 
culturais em todos os níveis da Federação. 

Eles são valorados tanto por políticos em cargos executivos e gestores públicos estaduais 
e municipais, quanto por aqueles que ocupam cargos no legislativo (deputados e vereadores), 
inclusive pertencentes a partidos de oposição ao arco de aliança do governo Dilma. O mesmo se 
pode dizer em relação à sociedade, representada, basicamente, por agentes do campo cultural. 
Os lugares de fala são bastante distintos no que se refere à situação geográfica, pois oriundos 
de todas as regiões do país. Nesse sentido, pode-se afirmar que se deu em torno do SNC uma 
regularidade discursiva a partir de uma dispersão de posições de sujeito.

A análise constatou que o MinC conseguiu construir em torno do SNC um processo 
de hegemonização, ou seja, torná-lo um valor, não apenas para os gestores da base aliada do 
governo e para os agentes do campo cultural, como também para os prefeitos e governadores 
da oposição. 

Quando da análise do segundo corpus de discursos, interessava perceber se o SNC - 
quando passou o esforço de mobilização anterior à Conferência e em um ano eleitoral com a 
presidenta sendo candidata à reeleição - permaneceu como uma “construção social e política 
que estabilizava as relações entre diferentes objetos e práticas, propiciando posições [de 
sujeito] com os quais os agentes sociais podiam se identificar” (HOWARTH; STAVRAKAKIS, 
2009, p. 03); ou se sofreu reveses a partir de posições antagônicas e de que ordem foram as 
possíveis críticas.

Foram delimitas três palavras-chave que conseguiram condensar a sobre-determinação 
de sentidos presentes no campo de discursividade analisado. Ou seja, os principais valores – 
não são excludentes entre si, nem exclusivos de cada discurso, pois muitas vezes se observa a 
sua articulação em uma mesma notificação – que orientaram os discursos dos diversos agentes 
espalhados por todo o país sobre o SNC: democracia; institucionalização e financiamento. 
Tais valores aparecem, de forma destacada, na Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
2006/2014, realizada pelo IBGE. Como observa Leonardo Hernandes, quando questionados 
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sobre suas políticas, os gestores culturais “incorporam os novos objetivos transmitidos pelos 
princípios do SNC vinculados aos direitos culturais e à perspectiva da cultura como vetor de 
desenvolvimento” (HERNANDES, 2016, p. 52).

A análise do corpus empírico permitiu afirmar que o SNC permaneceu como valor 
hegemônico no campo cultural até fim do governo Dilma. Ou seja, o SNC conseguiu articular 
diversas demandas históricas do campo que tinham como seu contraponto o autoritarismo, a 
fragilidade institucional e a falta de recuso das políticas culturais. A par da heterogeneidade 
dos agentes envolvidos e de seus discursos, o SNC mostrou-se capaz de articulá-los e atuar 
como uma síntese de quase todos eles. No entanto, entendendo que os significantes são 
vazios, possibilitando múltiplas articulações e lutas em torno de sentidos “particulares”, o que 
desestabiliza os sentidos, ficaram claros os limites dessa articulação discursiva a partir dos 
discursos antagônicos. Se tal antagonismo não se relevou em análise sobre o período anterior 
à III CNC, ele emerge em ano (2014) de disputas políticas mais amplas do que aquelas do 
campo cultural porém com incidências sobre elas. 

 Como observa Joanildo Burity, “a permanência ao longo do tempo de uma mobilização 
surgida em determinadas circunstâncias não é garantia de que se trate da mesma coisa, ou 
que produza os mesmos efeitos” (BURITY, 2014, p. 71). De fato, em 2014, se o SNC não é 
questionado em si, a sua metodologia é avaliada por alguns agentes como antidemocrática, 
sua implantação como pouco eficiente e os recursos como escassos ou mesmo inexistentes. 
Observa-se, se não uma crise da hegemonia em torno do Sistema, um conjunto de discursos 
antagônicos que sinaliza fissuras, bem como os limites do processo hegemônico, o que aponta 
para a necessidade de se repactuar os seus sentidos. Uma tarefa propriamente política que a 
segunda gestão Dilma herdou e, como se sabe, não teve condições de finalizar com o processo 
de impedimento e a efetivação de Michel Temer na Presidência da República.

 Dito isto, o que se propõe neste artigo é retomar a análise de notificações sobre o 
SNC no primeiro ano do segundo governo Dilma para avaliar a adesão dos agentes político-
culturais ao Sistema nesse período de crise que marcou, desde o início, o quadriênio 2015-
2018. Esse recorte leva em consideração que o retorno de Juca Ferreira como ministro da 
Cultura representou uma ameaça àquela política tal como tinha se estruturado até então.

O ministro apontava, no mínimo, para uma reformulação do caminho percorrido pelo 
SNC, como anunciou na conversa que teve com vários agentes culturais no dia de sua posse. 
Naquele momento, afirmou não ser um defensor do Sistema, pelo menos não no seu formato 
vigente. Na sua avaliação, tratava-se de um projeto mistificado, sem eficiência e burocrático, 
por ter se modelado a partir dos Sistemas Único de Saúde e de Educação, nos quais o Estado 
é provedor de serviços, o que não ocorreria na área cultural3. 

3 Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=-Q4Uka42YB8. Acessado em 04.fev.2015. A esse 
respeito ver os textos de Ferreira e de Vinícius Wu, secretário da SAI, no documento “Seminário internacional 
sistemas de cultura” (BRASIL, 2016).

https://www.youtube.com/watch?v=-Q4Uka42YB8


69

 Para tanto, analisou-se, a partir do aporte teórico-metodológico da TD, as posições 
de sujeito nos discursos, com objetivo de identificar a articulação entre seus elementos 
constitutivos a partir da contingência histórica na qual estão inseridos, bem como os possíveis 
posicionamentos antagônicos à formação discursiva “Sistema Nacional de Cultura” - o que 
é feito na seção a seguir. 

2. ANÁLISE DO CORPUS DISCURSIVO

 A análise das notificações revela que, passado o período eleitoral, o antagonismo 
provocado por discursos de oposição ao modo como o SNC era conduzido pelo MinC, tal 
como exposto na introdução, desaparecem. A partir das posições de sujeito dos discursos 
analisados do corpus empírico reunido o que se percebe é a permanência daqueles valores já 
mencionados: democracia, institucionalização e financiamento. 

 O valor da democracia se materializa em discursos a favor da participação da sociedade 
civil na elaboração da política cultural do estado e do município. É da “participação de todos”, 
na “interação entre sociedade civil e poder público” que depende o “futuro do desenvolvimento 
cultural” do município4. O Plano Estadual de Cultura, por sua vez, é visto como “conquista 
para o campo cultural”, um “marco histórico” para a política cultural do estado, “resultado 
das contribuições de centenas de participantes dos debates que levaram até o plano”, portanto 
“um processo coletivo, democrático e participativo”5. 

A própria criação do órgão gestor de cultura resulta da articulação do campo, representado 
pelo conselho municipal, frutos, tanto o órgão, quanto o conselho, da demanda do SNC, mas 
que dão “continuidade a debates que acontecem há muitos anos” e de mobilização e articulação 
da população junto ao poder público6.

 O sistema municipal de cultura como um todo “age por meio dos conselhos e das 
conferências”, que, por sua vez, “contam com a participação da sociedade e comunidade artística 
para a formulação, acompanhamento e aplicação das políticas de cultura, para que todos os 
projetos tenham continuidade, mesmo com a alternância de governos”7. Os conselhos estaduais 
e municipais são reformulados, quando já existentes, para atender “ao padrão recomendado 
pelo Ministério da Cultura para inserir no sistema nacional de cultura”, mas também porque as 
mudanças são solicitadas nas conferências que demandam um conselho deliberativo, “com a 

4 Prefeitura e Sociedade Civil se unem para a implantação do Sistema Municipal de Cultura. Disponível 
em https://sounoticia.com.br/noticia/30424/comportamento/prefeitura-e-sociedade-civil-se-unem-para-a-
implantacao-do-sistema-municipal-de-cultura-27032015. Acessado em 14.fev.2019.
5 Plano Estadual de Cultura em pauta na AL. Disponível em http://www.oestadoce.com.br/arteagenda/
plano-estadual-de-cultura-em-pauta-na-al. Acessado em 14.fev.2019.
6 Sancionada lei que cria Secretaria Municipal de Cultura. Disponível em http://www.pocos-net.com.br/
noticia.php?id=11011. Acessado em 14.fev.2019.
7 3o. Conferência de Cultura elege o Conselho Municipal de Política Cultural. Disponível em https://www.
jaguarao.rs.gov.br/?p=10265. Acessado em 14.fev.2019

https://sounoticia.com.br/noticia/30424/comportamento/prefeitura-e-sociedade-civil-se-unem-para-a-implantacao-do-sistema-municipal-de-cultura-27032015
https://sounoticia.com.br/noticia/30424/comportamento/prefeitura-e-sociedade-civil-se-unem-para-a-implantacao-do-sistema-municipal-de-cultura-27032015
http://www.oestadoce.com.br/arteagenda/plano-estadual-de-cultura-em-pauta-na-al
http://www.oestadoce.com.br/arteagenda/plano-estadual-de-cultura-em-pauta-na-al
http://www.pocos-net.com.br/noticia.php?id=11011
http://www.pocos-net.com.br/noticia.php?id=11011
https://www.jaguarao.rs.gov.br/?p=10265
https://www.jaguarao.rs.gov.br/?p=10265
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abertura para novas propostas e discussões”8. Por outro lado, quando há mudanças no estatuto 
do que foi acordado a partir do processo participativo induzido inicialmente pelo SNC, há uma 
reação de oposição e um dos argumentos é a falta de sintonia com a política cultural federal9.

No que diz respeito à institucionalização, este valor se materializa no reconhecimento 
de que a implantação do Sistema Municipal de Cultura é importante para o município 
“planejar melhor o setor, pois a comunidade é ouvida e, o pequeno produtor cultural terá 
mais oportunidades de produzir, mostrar, e comercializar seu trabalho”10. Quando da ameaça 
da prefeitura incorporar a cultura a outras áreas, extinguindo seu órgão gestor específico, a 
oposição por parte dos agentes do campo sustenta-se no argumento de que a medida vai “na 
contramão da lei prevista no Plano Municipal de Cultura” e “de uma política de estado que 
represente a vontade da sociedade”, plano este construído “com a participação democrática 
de quem realmente entende e trabalha nessa área”. Trata-se, portanto, de “um desacerto, um 
retrocesso”11. 

Há uma defesa da articulação federativa como instrumento para fortalecer a política 
cultural local. O gestor conta “com uma legislação específica e estruturante para ações culturais 
em nosso país”, como “o Sistema Nacional de Cultura e a Política Nacional Cultura Viva”, e 
aliando-se a essas políticas é possível criar as “políticas e programas municipais”12. Isso não 
implica que não existam dificuldades para implantar o pacto federativo na cultura. Mas tal 
percepção não chega a gerar um discurso antagônico por parte dos agentes político-culturais, 
e sim de afirmação do desafio que “ocorre em todo país”, de “organização das políticas 
culturais de forma integrada”, pois “como um sistema, é preciso que haja definição clara das 
atribuições de todos os integrantes, ou seja, os governos federal, estadual e municipal, assim 
como a sociedade civil”. Só “a partir do alinhamento dos três níveis” será possível “planejar 
para implementar”13. 

 O argumento discursivo do financiamento ganha força entre os gestores de cultura 
dos estados e municípios em um momento de crise política e econômica, com a consequente 
escassez de recursos. A criação de órgãos gestores de cultura e a adesão ao Sistema são 
estratégicas para que os estados e os municípios recebam verbas federais e possam responder 

8 Conselho Municipal de Cultura convoca eleições em Araguari. Disponível http://gazetadotriangulo.com.br/tmp/
noticias/conselho-municipal-de-cultura-convoca-eleicoes-em-araguari/. Acessado em 14.fev.2019.
9 Coordenadora do Ministério da Cultura diz que Mairinque perderá repasses com a lei. Disponível 
emhttps://www.guiasaoroque.com.br/noticias/coordenadora-do-ministerio-da-cultura-diz-que-mairinque-perdera-
repasses-com-a-lei-13730. Acessado em 14.fev.2019.
10 Morro da Fumaça implantará Sistema Nacional de Cultura. Disponível em http://www.engeplus.com.br/
noticia/variedades/2015/morro-da-fumaca-implantara-sistema-nacional-de-cultura/. Acessado em 14.fev.2019
11 Classe cultural de Joinville rechaça projeto de supersecretaria. Disponível em http://wp.clicrbs.com.
br/orelhada/2015/02/13/classe-cultural-de-joinville-rechaca-projeto-de-supersecretaria/?topo=84,2,18,,,77. 
Acessado em 14.fev.2019
12 SMEC lança o 1º Mapeamento Cultural de Eunápolis. Disponível em https://www.rota51.com/
home/2015/04/18/smec-lanca-o-1o-mapeamento-cultural-de-eunapolis/. Acessado em 14.fev.2019
13 MT busca viabilizar Sistema Estadual de Cultura. Disponível em http://www.diariodecuiaba.com.br/
detalhe.php?cod=472969. Acessado em 14.fev.2019.

http://gazetadotriangulo.com.br/tmp/noticias/conselho-municipal-de-cultura-convoca-eleicoes-em-araguari/
http://gazetadotriangulo.com.br/tmp/noticias/conselho-municipal-de-cultura-convoca-eleicoes-em-araguari/
https://www.guiasaoroque.com.br/noticias/coordenadora-do-ministerio-da-cultura-diz-que-mairinque-perdera-repasses-com-a-lei-13730
https://www.guiasaoroque.com.br/noticias/coordenadora-do-ministerio-da-cultura-diz-que-mairinque-perdera-repasses-com-a-lei-13730
http://www.engeplus.com.br/noticia/variedades/2015/morro-da-fumaca-implantara-sistema-nacional-de-cultura/
http://www.engeplus.com.br/noticia/variedades/2015/morro-da-fumaca-implantara-sistema-nacional-de-cultura/
http://wp.clicrbs.com.br/orelhada/2015/02/13/classe-cultural-de-joinville-rechaca-projeto-de-supersecretaria/?topo=84,2,18,,,77
http://wp.clicrbs.com.br/orelhada/2015/02/13/classe-cultural-de-joinville-rechaca-projeto-de-supersecretaria/?topo=84,2,18,,,77
https://www.rota51.com/home/2015/04/18/smec-lanca-o-1o-mapeamento-cultural-de-eunapolis/
https://www.rota51.com/home/2015/04/18/smec-lanca-o-1o-mapeamento-cultural-de-eunapolis/
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=472969
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=472969
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à demanda e à mobilização dos agentes culturais14. A expectativa é a de que com o “Sistema 
Nacional de Cultura implantado, os recursos federais vão ser passados via fundo nacional ao 
fundo estadual”. Caso não haja o fundo e o sistema estaduais “funcionando em todos os seus 
elementos, o fundo não vai receber os recursos federais e o estado vai sair prejudicado”15. 

O esperado com a adesão ao SNC é o de repasse de verbas de modo a consolidar  uma 
“Política de Estado de Cultura” com a qual “o setor não deverá mais sofrer com a falta de 
recursos”16. Em outras palavras, “tudo que está sendo feito é para que os municípios consigam 
os recursos para promover a cultura”17. Com os instrumentos legais, “o município vai ter 
condições de participar da captação de recursos junto ao governo federal, por meio de editais 
e outras políticas destinadas ao fomento da cultura”; “vai poder se inscrever em projetos 
junto aos governos estadual e federal para a captação de recursos, capazes de potencializados 
o empreendedorismo cultural e a formação de agentes culturais, entre outras atividades”18.

 Como se percebe, os valores da democracia, da institucionalização e do financiamento 
costumam ser mobilizados juntos pelos discursos dos agentes político-culturais. A “Carta de 
Urussunga” é uma materialização exemplar dessa estratégia discursiva e como momento de 
articulação entre distintas posições de sujeito. Trata-se de um documento elaborado pelos 
gestores de Santa Catarina, que se reuniram na cidade de Urussanga, durante o V Fórum 
Catarinense de Gestores Municipais de Cultura realizado em abril de 2015, com a participação 
de mais de 100 municípios representados por mais de 200 participantes. 

Em seus considerandos, o documento inicia afirmando as conquistas alcançadas pelo 
Conselho dos Gestores Municipais de Cultura (CONGESC), após cinco anos de atuação, com 
destaque para a adesão de 201 municípios do estado ao Acordo Federativo do Sistema Nacional 
de Cultura bem como o avanço dos municípios na implantação de seus Sistemas Municipais 
de Cultura. Os objetivos do CONGESC apresentam a incorporação dos valores defendidos 
pelo MinC, por meio da SAI, na seu esforço em articular os entes federativos em torno do 
SNC. Assim, o Conselho prima para que o papel do poder público seja, de fato, promover o 
planejamento da Cultura e sua aplicação em orçamentos específicos, fundos, órgãos gestores e 

14 Secretário assume o Conselho Estadual de Cultura para mandato de dois anos. Disponível em http://www.
pantanalnews.com.br/contents.php?CID=102644. Acessado em 14.fev.2019. Secretário anuncia que Cataguases vai 
participar de Edital que vai destinar verbas para a Cultura. Disponível em https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/17051/secretario-
anuncia-que-cataguases-vai-participar-de-edital-que-vai-destinar-verbas-para-a-cultura. Acessado em 14.fev.2019.
15 Fundac avança na criação do Plano Estadual de Cultura. Disponível emhttp://www.piauiempauta.com.br/
noticias/fundac-avanca-na-criacao-do-plano-estadual-de-cultura-47954.html. Cessado em 14.fev.2019.
16 Cataguases realiza dia 26 sua 4ª Conferência Municipal de Cultura. Disponível em https://www.marcelolopes.jor.
br/noticia/detalhe/17218/cataguases-realiza-dia-26-sua-4-conferencia-municipal-de-cultura. Acessado em 
14.fev.2019.
17 Manhuaçu participa de oficina do Sistema Municipal de Cultura. Disponível em http://www.manhuacu.
mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/manhuacu-participa-de-oficina-do-sistema-municipal-de-cultura/37923. 
Acessado em 14.fev.2019
18 Movimento cultural se mobiliza contra a fusão da Secretaria de Cultura. Disponível emhttps://oimpacto.
com.br/2015/10/28/movimento-cultural-se-mobiliza-contra-a-fusao-da-secretaria-de-cultura/. Acessado em 
14.fev.2019.

http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=102644
http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=102644
https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/17051/secretario-anuncia-que-cataguases-vai-participar-de-edital-que-vai-destinar-verbas-para-a-cultura
https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/17051/secretario-anuncia-que-cataguases-vai-participar-de-edital-que-vai-destinar-verbas-para-a-cultura
http://www.piauiempauta.com.br/noticias/fundac-avanca-na-criacao-do-plano-estadual-de-cultura-47954.html
http://www.piauiempauta.com.br/noticias/fundac-avanca-na-criacao-do-plano-estadual-de-cultura-47954.html
https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/17218/cataguases-realiza-dia-26-sua-4-conferencia-municipal-de-cultura
https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/17218/cataguases-realiza-dia-26-sua-4-conferencia-municipal-de-cultura
http://www.manhuacu.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/manhuacu-participa-de-oficina-do-sistema-municipal-de-cultura/37923
http://www.manhuacu.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/manhuacu-participa-de-oficina-do-sistema-municipal-de-cultura/37923
https://oimpacto.com.br/2015/10/28/movimento-cultural-se-mobiliza-contra-a-fusao-da-secretaria-de-cultura/
https://oimpacto.com.br/2015/10/28/movimento-cultural-se-mobiliza-contra-a-fusao-da-secretaria-de-cultura/
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instâncias democráticas de participação social através de conselhos paritários e deliberativos, 
de políticas culturais em todos os municípios de Santa Catarina19. 

Isto exige o alinhamento entre as políticas públicas de cultura nos âmbitos federal, 
estadual e municipal. Daí o CONGESC reivindicar, entre outras coisas, que: 

 Os Municípios Catarinenses:
- Que ainda não aderiram ao Sistema Nacional de Cultura – SNC e/ou implantaram as 

ferramentas de gestão relativas ao SNC, priorizem a sua implementação;
- Junto as Câmaras de Vereadores, promovam audiências públicas para a discussão 

permanente da cultura enquanto política de Estado e criem e ou aperfeiçoem marcos regulatórios 
da cultura, como Conselhos Municipais de Política Cultural, Planos de Cultura, Sistemas de 
Cultura, Leis de Proteção do Patrimônio Cultural, Sistemas de Financiamento da Cultura e 
Sistemas de Formação Cultural;

O Estado de Santa Catarina:
- Alinhe-se ao Sistema Nacional de Cultura-SNC em todas as suas instâncias, permitindo 

que os municípios catarinenses já alinhados ao SNC possam receber os benefícios de gestão 
e de financiamento à Cultura, tendo em vista, que os repasses oriundos do Fundo Nacional 
de Cultura iniciaram em 2014, mas apenas para os estados que instituíram por leis próprias 
seus Sistemas Estaduais de Cultura, o que não é o caso de Santa Catarina;

- Promova a ampla reformulação do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura – SEITEC, 
com participação da sociedade catarinense, transformando-o numa ferramenta de gestão 
acessível, prática, transparente e democrática, garantindo um fundo exclusivo para a cultura;

- Reformule o Conselho Estadual de Cultura, tornando-o paritário, com eleições 
democráticas dos membros da sociedade civil, em processo amplamente divulgado e com 
assentos permanentes para o CONGESC;

- A gestão da cultura no Estado de Santa Catarina seja executada por órgão gestor 
específico (com a criação de Secretaria exclusiva de Cultura)20.

Outra posição de sujeito coletiva é a da Associação Brasileira de Municípios (ABM) que 
realizou Encontros Regionais de Gestores Municipais de Cultura. O do Nordeste ocorreu em 
dezembro de 2015, em Fortaleza, e se afirmou naquele momento a necessidade de “prosseguir 
com os debates sobre o SNC” e “levantar as demandas locais”, pois o MinC precisava “ouvir 
19 Fórum de Incentivo a Cultura recebe empresários, contadores para debater formas de desenvolvimento 
cultural. Disponível em http://www.clicatribuna.com/noticia/geral/forum-de-incentivo-a-cultura-recebe-
empresarios-contadores-e-empresarios-para-debater-formas-de-desenvolvimento-cultural-14179. Acessado em 
14.fev.2019
20 Fórum de Incentivo a Cultura recebe empresários, contadores para debater formas de desenvolvimento 
cultural. Disponível em http://www.clicatribuna.com/noticia/geral/forum-de-incentivo-a-cultura-recebe-
empresarios-contadores-e-empresarios-para-debater-formas-de-desenvolvimento-cultural-14179. Acessado em 
14.fev.2019.

http://www.clicatribuna.com/noticia/geral/forum-de-incentivo-a-cultura-recebe-empresarios-contadores-e-empresarios-para-debater-formas-de-desenvolvimento-cultural-14179
http://www.clicatribuna.com/noticia/geral/forum-de-incentivo-a-cultura-recebe-empresarios-contadores-e-empresarios-para-debater-formas-de-desenvolvimento-cultural-14179
http://www.clicatribuna.com/noticia/geral/forum-de-incentivo-a-cultura-recebe-empresarios-contadores-e-empresarios-para-debater-formas-de-desenvolvimento-cultural-14179
http://www.clicatribuna.com/noticia/geral/forum-de-incentivo-a-cultura-recebe-empresarios-contadores-e-empresarios-para-debater-formas-de-desenvolvimento-cultural-14179
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os municípios e aprofundar o diálogo”, o que dependia da articulação dos municípios enquanto 
“movimento de gestores”. Ainda que a constatação seja a de que se está “muito longe de 
termos um sistema nacional de cultura consolidado”, essa seria a missão dessa “geração de 
gestores” e a ABM “oferece uma ferramenta importante de mobilização política e articulação 
institucional” que “ajuda a cumprir esse dever”21.

Se a “Carta de Urussunga” e o Encontro Regional da ABM são relevantes por exemplificar 
a posição de sujeito de coletivos de gestores municipais de cultura, o engajamento dos agentes 
do campo cultural em favor do Sistema Nacional de Cultura e de seus desdobramentos em 
âmbitos estadual e municipal pode ser revelado por meio da ação do coletivo Produtores e 
Artistas Associados (PROA) com atuação no Pará. A pauta prioritária da organização é a 
implementação dos sistemas municipal e estadual de cultura, bem como dos conselhos, planos 
e fundos de cultura, de modo a garantir a efetiva participação do estado no SNC e fortalecer 
a institucionalidade das políticas culturais com participação da sociedade. Dessa forma, 
artistas, produtores, ativistas, técnicos, educadores, pesquisadores, trabalhadores e fruidores 
da arte e da culturaresolveram “descruzar os braços, soltar a voz” e “se organizar enquanto 
sociedade civil, e reivindicar mudanças, contribuindo para construção de uma política cultural 
democrática, pautada no respeito e na valorização da diversidade cultural” do Pará22.

 Como é possível constatar a partir das posições de sujeito nos discursos analisados, o 
SNC permanece como agenda positiva entre gestores estaduais e municipais de cultura e de 
agentes culturais do país. A despeito da crise política que o governo federal enfrenta, já com 
a ameaça de impedimento da presidenta Dilma, bem como da resistência interna no MinC 
ao modelo de organização do Sistema, este é uma política incorporada no cotidiano daqueles 
que lidam com a cultura.

 Em outras palavras, no primeiro ano do novo governo petista não foi possível identificar 
discursos antagônicos ao SNC. Ao contrário, reafirma-se esta política como fundamental para 
o fortalecimento da democracia cultural, para a institucionalização das políticas voltadas ao 
setor e para o financiamento de tais políticas. A questão que se coloca, para o desdobramento 
da pesquisa, é de como se comportará o campo político-cultural, no que diz respeito ao 
Sistema, com o processo de impedimento da presidenta. A crise no campo mais amplo da 
política contaminará também o cultural, de modo a enfraquecer as posições a favor do SNC?

21 Encontro Regional de Gestores de Cultura Edição Nordeste debate desafios do SNC. Disponível em http://
www.abm.org.br/encontro-regional-de-gestores-de-cultura-edicao-nordeste-debate-desafios-do-snc/. Acessado 
em 14.fev.2019
22 PROA realiza ato em defesa da cultura paraense. Disponível em http://holofotevirtual.blogspot.
com/2015/05/um-ato-mais-para-defender-cultura.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+HolofoteVirtual+(Holofote+Virtual). Acessado em 14.fev.2019.
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O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, SEUS 
COMPONENTES E A GESTÃO PÚBLICA DE CULTURA: 

PERSPECTIVAS SOCIETAIS E GERENCIAIS

Ivan Montanari1

 
RESUMO: O presente artigo pretende analisar as características do Sistema 
Nacional de Cultura (SNC) a partir dos pontos de vista das duas principais correntes 
de gestão pública que se desenvolveram no Brasil pós-redemocratização: o viés 
societal, por um lado, e da escola gerencial e da gestão por resultados, por outro. 
A intenção é compreender e analisar o SNC e seus componentes estruturantes 
(órgãos gestores da cultura, conselhos de política cultural, conferências de cultura, 
comissões intergestores, planos de cultura, sistemas de financiamento à cultura, 
sistemas de informações e indicadores culturais, programas de formação na área 
da cultura e sistemas setoriais de cultura) sob a ótica dessas tendências, traçando 
correlações que apontem de que maneira tal Sistema se vale de cada uma dessas 
lógicas em sua arquitetura institucional.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Nacional de Cultura, Gerencialismo, Gestão 
societal, Gestão por resultados, Governança democrática.

A REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA E NOVAS PERSPECTIVAS DE 
GESTÃO PÚBLICA

O processo de redemocratização do sistema político brasileiro trouxe consigo 
os desafios de lidar com o legado cultural, institucional e econômico do período 
do regime militar, expresso em sua esfera administrativa, social e política. De um 
lado, uma administração patrimonialista e burocrática, com uma política econômica 
que em seu processo final fez com que o país mergulhasse em um processo de 
instabilidade e de endividamento; de outro, um regime fechado, cujos encaixes 

1 Mestrando em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo – USP. Especialista 
em Gestão e Políticas Culturais pela Cátedra UNESCO de Políticas Culturais e Cooperação, da 
Universitat de Girona (Espanha), realizado no Brasil em parceria com o Itaú Cultural (2015 – 2016), 
e bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (2006 – 2010). 
Consultor em políticas culturais e Presidente da ONG Comunidade de Promoção Social de Bragança 
Paulista, foi Chefe da Divisão de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Bragança 
Paulista (2014 – 2016) e Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Bragança Paulista (2016).  
E-mail: ivanmontlima@gmail.com
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institucionais (SKOCPOL, 1992) com a sociedade eram bastante limitados, com restrição 
praticamente total no tocante à participação nos processos decisórios. A partir da constituinte, 
dois modelos de gestão diferentes foram tomando forma para lidar com tais desafios, com 
distinções que podem ser resumidas no tocante à origem, abordagem de gestão e de projeto 
político (PAULA, 2005).

A Constituição de 1988, com a missão de romper com o regime autoritário e fechado 
do período anterior, lançou os pilares para a construção de uma gestão pública com maior 
participação da sociedade. Com origem nos movimentos sociais brasileiros e alavancado 
pela mobilização que contribuiu para o processo de redemocratização, esse modelo preza por 
criar contextos e instituições que garantam uma maior permeabilidade social no âmbito das 
tomadas de decisão, propiciando assim que o indivíduo participe desse processo para definir 
“seu destino como pessoa, eleitor, trabalhador ou consumidor” (PAULA, 2005).

Por outro lado, o aprofundamento da instabilidade econômica logo no início do período 
da Nova República foi uma deixa importante para que se desenvolvesse em terras brasileiras 
um outro modelo, com origem em um movimento internacional pela reforma do Estado. O 
objetivo deste é gerar uma maior eficiência administrativa e, para isso, propõe dinamizar as 
dimensões econômico-financeira e institucional-administrativa do Estado (PAULA, 2005). 
Parte desse processo envolve a profissionalização da burocracia, através de uma busca por 
aprimoramento e excelência técnica, e da apropriação de práticas gerenciais do setor privado, 
como a gestão por resultados e a contratualização. Outra parte se constitui na compreensão, 
categorização e reorganização das atividades, funções e contextos de atuação do Estado, e 
eventualmente transferindo parte destas, sobretudo nas áreas sociais, aos setores privado e 
público não-estatal (como organizações sem fins lucrativos da sociedade civil), ainda que 
financiada com recursos públicos. A intenção seria gerar maior dinamização, economicidade 
e eficiência nas ações e intervenções estatais.

Construídas a partir de preocupações distintas, essas duas vertentes (que frequentemente 
são referidas como societal e gerencial) forjaram alternativas à forma de gestão burocrática. 
Ainda que os modelos arquetípicos sejam de difícil observação empírica em sua forma 
mais pura, a compreensão e a aplicação destes enquanto conceitos nos auxiliam a perceber 
preocupações e imaginários envolvidos na formulação e implementação de políticas públicas. 
De outro modo, permite-nos enxergar as diferentes intenções que se apresentam como pano 
de fundo da arquitetura de determinadas políticas públicas, mesmo que partam de visões 
distintas. Em última análise, o modelo societal trabalha com um imaginário de uma sociedade 
civil capaz de perceber problemas, oferecer soluções e tomar parte nas decisões em todos 
os processos que forem partícipes – e, assim, construir um caminho para seu auto-governo. 
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Por outro lado, o modelo gerencial toma como referência um contexto de um Estado liberal, 
enxuto, eficiente e econômico.

Podemos distinguir essas tendências a partir de suas preocupações, origens e imaginários 
para compreendê-las enquanto modelo ou projeto, que muitas vezes se contrapõe ao outro, 
travando uma disputa; no entanto, é possível observar que as práticas de gestão pública 
brasileira contemporânea, de modo geral, não tem se dado de forma exclusiva, arquetípica, 
em nenhuma dessas formas. Antes, se dão enquanto mescla de componentes burocráticos, 
societais e gerenciais – o que não significa que não possa haver maior ênfase em alguma dessas 
tendências. Para os fins deste trabalho, portanto, não nos interessa opor os modelos societal 
e gerencial enquanto projetos mutuamente excludentes; mas partir de suas preocupações e 
seus elementos para observar possíveis influências na construção de políticas públicas, mais 
especificamente na concepção do Sistema Nacional de Cultura e de seus componentes.

O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E SEUS COMPONENTES 

O desenvolvimento de políticas públicas na área da cultura no Brasil, inaugurado de 
forma mais efetiva nos anos 1930, foi permeado por ausência, autoritarismo e instabilidade 
(RUBIM, 2006). Podemos compreender a ausência realmente como a total inexistência de 
políticas focadas nessa área (ao menos de modo mais explícito); o autoritarismo como a 
construção impositiva de uma identidade nacional e a limitação das formas e da liberdade de 
expressão; a instabilidade como a frequente descontinuidade de políticas e a substituição por 
outros projetos, frutos de diferentes interesses, imaginários e visões, tanto de cultura quanto de 
política cultural. Tal cenário denota que, naturalmente, o Estado brasileiro apenas recentemente 
começou a se empenhar em construir alicerces institucionais e corpo técnico sólidos para o 
desenvolvimento de políticas públicas na área cultural. No início dos anos 2000, começou 
a ser desenhada uma das respostas mais abrangentes a esse contexto, o Sistema Nacional de 
Cultura – SNC.

O SNC se configura enquanto um complexo de princípios, instituições públicas, 
instâncias participativas e instrumentos de gestão. A ideia de sua existência constava no plano de 
governo da coligação que venceu as eleições em 2002 (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 
2002) e foi desenvolvida ao longo das gestões de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 
no Governo Federal. A intenção do SNC é criar um modelo federalista, participativo e perene 
para a gestão das políticas públicas de cultura. Sua existência no arcabouço jurídico brasileiro 
se consolidou através da aprovação da Emenda Constitucional no 71 de 2012. Tal emenda 
prevê a criação de uma Lei Federal que regulamente o Sistema, algo que ainda hoje não 
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existe, constituindo uma lacuna no arcabouço jurídico do SNC. A despeito disso, seu processo 
de implementação federativa tem se dado a partir da assinatura voluntária de Acordos de 
Cooperação Federativa (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009), firmados entre a União, por 
intermédio do Ministério da Cultura, e os entes federados (Estados e Municípios). Esse 
procedimento determina a obrigação de instituir um Sistema de Cultura e seus componentes 
integrantes em cada esfera administrativa, padronizando a forma de gestionar as políticas 
públicas na área cultural. O presente trabalho parte, sobretudo, do modelo de Acordo de 
Cooperação Federativa proposto pelo então Ministério da Cultura, que ao ser assinado por uma 
instância administrativa formaliza a sua adesão ao SNC e estabelece as condições mínimas para 
a integração a esse Sistema. Além disso, se debruça sobre o texto constitucional emendado e 
das publicações do Governo Federal acerca do tema (que incluem uma minuta de projeto de 
lei elaborado pelo Ministério, direcionado aos municípios, para facilitar a instituição de seus 
respectivos Sistemas de Cultura) para tecer suas análises e considerações.

O artigo 216-A da Constituição, oriundo da Emenda no 71, em seu caput, define o 
SNC como um sistema “organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e 
participativa” que 

“institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, 
democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, 
tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com 
pleno exercício dos direitos culturais” (BRASIL, 1988)

Seus princípios são elencados pelo Parágrafo 1o desse mesmo artigo:

“§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura 
e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos 
seguintes princípios:
I -  diversidade das expressões culturais;
II -  universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
III -  fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;
IV -  cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na 
área cultural;
V -  integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 
desenvolvidas;
VI -  complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
VII -  transversalidade das políticas culturais;
VIII -  autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
IX -  transparência e compartilhamento das informações;
X -  democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
XI -  descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
XII -  ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a 
cultura.” (BRASIL, 1988)
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Enquanto isso, o Parágrafo 2o define a estrutura do SNC da seguinte forma:

“§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas 
da Federação:
I -  órgãos gestores da cultura;
II -  conselhos de política cultural;
III -  conferências de cultura;
IV -  comissões intergestores;
V -  planos de cultura;
VI -  sistemas de financiamento à cultura;
VII -  sistemas de informações e indicadores culturais;
VIII -  programas de formação na área da cultura; e
IX -  sistemas setoriais de cultura.” (BRASIL, 1988).

Nos próximos parágrafos, esmiuçaremos cada um desses componentes.

O órgão gestor se caracteriza como o componente institucional-administrativo que 
coordena o sistema como um todo e é responsável pela implantação e operacionalização das 
políticas na área. Até recentemente, no âmbito federal, tratava-se do Ministério da Cultura 
(hoje, Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania) e, geralmente, das Secretarias 
de Cultura (exclusivas ou conjugadas com outras áreas) nas esferas estaduais e municipais. 
As comissões intergestores são responsáveis justamente por articular os responsáveis pela 
gestão nas diferentes esferas administrativas.

Conselhos e conferências configuram as instâncias participativas, ou seja, espaços 
institucionalizados de articulação, pactuação e deliberação. Sobre os conselhos, o Acordo de 
Cooperação Federativa, no Parágrafo Único de sua Cláusula Nona define que “Os Conselhos 
de Política Cultural terão caráter deliberativo e consultivo e serão compostos por no mínimo 
50% de representantes da sociedade civil, eleitos democraticamente” (MINISTÉRIO DA 
CULTURA, 2009, p. 06). Ainda sobre essa instância, a minuta de projeto de lei distribuída 
aos municípios em publicação do Ministério assim a define:

“Art. 39. O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, órgão colegiado 
deliberativo, consultivo e normativo, integrante da estrutura básica da Secretaria de 
Cultura, com composição paritária entre Poder Público e Sociedade Civil, se constitui 
no principal espaço de participação social institucionalizada, de caráter permanente, na 
estrutura do Sistema Municipal de Cultura – SMC.” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 
2012, p. 65) 

As conferências, por sua vez, são assim definidas:

“Art. 48. A Conferência Municipal de Cultura – CMC constitui-se numa instância 
de participação social, em que ocorre articulação entre o Governo Municipal e a 
sociedade civil, por meio de organizações culturais e segmentos sociais, para analisar 
a conjuntura da área cultural no município e propor diretrizes para a formulação de 
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políticas públicas de Cultura, que comporão o Plano Municipal de Cultura – PMC.” 

(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012, p. 69) 

São, portanto, contextos de ampla participação social, organizadas para definir diretrizes 
e prioridades da gestão das políticas de cultura, cuja realização em cada esfera, pelo Acordo 
de Cooperação, se torna incumbência do ente federado que aderiu ao SNC (MINISTÉRIO 
DA CULTURA, 2009).

Planos de cultura, programas de formação e sistemas de financiamento, informações 
e indicadores, se configuram enquanto instrumentos de gestão. Um plano de cultura é assim 
definidos pelo modelo de projeto de lei voltado para municípios:

“Art. 50. O Plano Municipal de Cultura – PMC tem duração decenal e é um instrumento 
de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política 
Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura – SMC.” 
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012, p. 71) 

O Parágrafo único do artigo seguinte detalha no que consiste tal documento:

“Parágrafo único. Os Planos devem conter: 
I - diagnóstico do desenvolvimento da cultura; 
II - diretrizes e prioridades; 
III - objetivos gerais e específicos; 
IV - estratégias, metas e ações; 
V - prazos de execução; 
VI -  resultados e impactos esperados; 
VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;  
VIII - mecanismos e fontes de financiamento; e  
IX - indicadores de monitoramento e avaliação.”  
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012, p. 71)

Planos, portanto, configuram documentos de grande complexidade técnica, que pelos 
Acordos de Cooperação devem ter suas diretrizes e prioridades definidas pelas Conferências 
de Cultura e, posteriormente, devem ser elaborados e aprovados pelos Conselhos de Cultura 
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009, p. 06). Ou seja, o planejamento das ações e políticas 
de cultura por um prazo, em geral, de 10 (dez) anos, deve ser feito de forma transparente e 
participativa. Os programas de formação, por sua vez, tem “como objetivo central capacitar os 
gestores públicos e do setor privado e conselheiros de cultura, responsáveis pela formulação e 
implementação das políticas públicas de cultura, no âmbito do Sistema Municipal de Cultura”, 
além de promover “formação nas áreas técnicas e artísticas” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 
2012, p. 75). 

O sistema de financiamento é o “conjunto de mecanismos de financiamento público da 
cultura”, que envolve o orçamento público daquela esfera administrativa, um fundo público de 
cultura, mecanismos de incentivo fiscal e outros que venham a ser constituídos (MINISTÉRIO 
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DA CULTURA, 2012, p. 71). Esses mecanismos visam criar condições para que haja fomento 
e incentivo à cultura e aos projetos culturais, bem como para o desenvolvimento de ações 
estratégicas constantes nos planos ou deliberadas pelas instâncias deliberativas, em parceria 
ou não com instituições da sociedade civil. 

Os sistemas de informações e indicadores culturais, por sua vez, tem a “finalidade 
de gerar informações e estatísticas da realidade cultural local com cadastros e indicadores 
culturais construídos a partir de dados coletados” pelo poder público, “é constituído de bancos 
de dados referentes a bens, serviços, infraestrutura, investimentos, produção, acesso, consumo, 
agentes, programas, instituições e gestão cultural, entre outros, e estará disponível ao público” 
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012, p. 74). Uma de suas fontes de dados e informações é 
o relatório periódico de gestão, cuja elaboração pelo órgão gestor configura uma obrigação 
estipulada pelos Acordos de Cooperação (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009, p. 02).

Por fim, os sistemas setoriais visam desenvolver estruturas e políticas relacionadas a 
áreas específicas dentro da cultura, “para atender à complexidade e especificidades da área 
cultural” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012, p. 76). Podem ser constituídos de diversas 
formas, a depender do setor específico, podendo conter inclusive componentes análogos aos 
do sistema de cultura (conselho, plano, fundo, etc), especificamente para a área cultural em 
questão (museus, patrimônio cultural, bibliotecas, etc).

Vale dizer que o sistema cria ainda interrelações e interdependências entre os diversos 
componentes, e que nem todos os elementos precisam ser obrigatoriamente implantados por 
todas entes federados. Entretanto, órgão gestor, conselho, plano e fundo são fundamentais 
e obrigatórios para se configurar o sistema em qualquer esfera, conforme estipulado pelos 
Acordos de Cooperação (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009).

O VIÉS SOCIETAL NO SNC

A abertura para a participação social na gestão das políticas públicas de cultura no Brasil 
possui uma dupla origem: de um lado, trata-se de uma influência importante do movimento 
construído a partir da redemocratização, fundamentada pela própria Constituição Cidadã de 
1988, e desenvolvida de tal forma em diversas áreas de políticas públicas que para GURZA 
LAVALLE e outros (2016) chegou ao nível de criar um traço do Estado no Brasil; de outro, 
representa uma adesão ao movimento internacional de construção de princípios da formulação e 
gestão de políticas culturais, que prescreveu essa abertura em documentos como a Declaração 
do México, elaborada durante a Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais, em 1985 
(MONDIACULT, 1985), a Agenda 21 da Cultura (CGLU, 2004. Reiterada e complementada 
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em 2015, através do documento Cultura 21: Ações), e a Declaração de Friburgo sobre os 
Direitos Culturais (2007).

Esse conjunto de convenções prescritivas pode ser explicado pela natureza dinâmica 
e variável do objeto “cultura”: trata-se de um conceito que é aplicável para diferentes formas 
de manifestação, que podem ser abordadas a partir dos mais distintos modos e com as quais 
os indivíduos também se relacionam de inúmeras formas, a depender do contexto. Portanto, 
parece bastante complexo padronizar ações e serviços que devem ser oferecidos de maneira 
sistemática pelos governos infranacionais em um modelo federativo como o SNC, sem incorrer 
em eventuais desperdícios ou descompassos entre a oferta e a demanda de políticas, serviços e 
produtos culturais. É nessa definição, antes de qualquer coisa, que o diálogo com a sociedade 
se faz necessário.

O modelo de participação proposto pelo SNC, entretanto, vai além da mera escuta 
para a definição de diretrizes para as políticas. Analisemos as competências estipuladas para 
essa instância inscritas nos modelos de Acordo de Cooperação e de projeto de lei municipal. 
Segundo o modelo de Acordo de Cooperação, tal conselho deve

“apresentar, pelo menos, as seguintes competências: 
a)  Elaborar e aprovar os planos de cultura a partir das orientações aprovadas nas 
conferências, no âmbito das respectivas esferas de atuação; 
b)  Acompanhar a execução dos respectivos planos de cultura; 
c) Apreciar e aprovar as diretrizes dos Fundos de Cultura no âmbito das respectivas 
esferas de competência; 
d) Fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos em decorrência das transferências 
entre os entes da federação; 
e) Acompanhar o cumprimento das diretrizes e instrumentos de financiamento da 
cultura.” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009, p. 06).

 O modelo de projeto de lei voltado para municípios é um pouco mais abrangente ao 
definir as atribuições do Plenário de um Conselho Municipal de Política Cultural: 

“Art. 42. Ao Plenário, instância máxima do Conselho Municipal de Política Cultural 
– CMPC, compete: 

I propor e aprovar as diretrizes gerais, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano 
Municipal de Cultura – PMC; 

II estabelecer normas e diretrizes pertinentes às finalidades e aos objetivos do Sistema 
Municipal de Cultura – SMC; 

III colaborar na implementação das pactuações acordadas na Comissão Intergestores 
Tripartite – CIT e na Comissão Intergestores Bipartite – CIB, devidamente aprovadas, 
respectivamente, nos Conselhos Nacional e Estadual de Política Cultural; 

IV aprovar as diretrizes para as políticas setoriais de cultura, oriundas dos sistemas 
setoriais municipais de cultura e de suas instâncias colegiadas; 
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V definir parâmetros gerais para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura 
– FMC no que concerne à distribuição territorial e ao peso relativo dos diversos 
segmentos culturais; 

VI estabelecer para a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC do Fundo 
Municipal de Cultura as diretrizes de uso dos recursos, com base nas políticas culturais 
definidas no Plano Municipal de Cultura – PMC; 

VII acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura 
– FMC; 

VIII apoiar a descentralização de programas, projetos e ações e assegurar os meios 
necessários à sua execução e à participação social relacionada ao controle e fiscalização; 

IX contribuir para o aprimoramento dos critérios de partilha e de transferência de 
recursos, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC; 

X apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias da área da Cultura; 

XI apreciar e apresentar parecer sobre os Termos de Parceria a ser celebrados pelo 
Município com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, bem 
como acompanhar e fiscalizar a sua execução, conforme determina a Lei 9.790/99. 

Parágrafo único. O Plenário poderá delegar essa competência a outra instância do 
CMPC.

XII contribuir para a definição das diretrizes do Programa Municipal de Formação 
na Área da Cultura – PROMFAC, especialmente no que tange à formação de recursos 
humanos para a gestão das políticas culturais; 

XIII acompanhar a execução do Acordo de Cooperação Federativa assinado pelo 
Município de ______ para sua integração ao Sistema Nacional de Cultura – SNC. 

XIV promover cooperação com os demais Conselhos Municipais de Política Cultural, 
bem como com os Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Nacional; 

XV promover cooperação com os movimentos sociais, organizações não governamentais 
e o setor empresarial; 

XVI incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos investimentos 
públicos na área cultural; 

XVII delegar às diferentes instâncias componentes do Conselho Municipal de Política 
Cultural – CMPC a deliberação e acompanhamento de matérias;

XVIII aprovar o regimento interno da Conferência Municipal de Cultura – CMC.

XIX estabelecer o regimento interno do Conselho Municipal de Política Cultural – 
CMPC.” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012, p. 69)

 Se o processo de oitiva propriamente dito se concretiza na periódica realização de 
conferências, a exigência de um conselho deliberativo, paritário (ou majoritariamente composto 
pela sociedade civil) e democraticamente eleito pelos segmentos culturais, parece propor 
um aprofundamento da interdependência entre Estado e sociedade civil (AVRITZER, 2012). 
Ainda que o Acordo de Cooperação não crie obrigatoriedades de participação em processos 
que vão além da interrelação com outros componentes do próprio Sistema (como Plano e 
Fundo), podemos dizer que um aprofundamento ainda maior desse entrelaçamento entre 
Estado e sociedade civil se configura ao menos enquanto intenção ao analisarmos a minuta 
de projeto de lei difundida pelo Ministério da Cultura. 
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Ao nos depararmos com os incisos X e XI do artigo 42 da minuta, por exemplo, 
percebemos que a depender da configuração do encaixe institucional criado, pode ser 
competência desse conselho a aprovação das diretrizes orçamentárias do órgão gestor e 
a emissão de parecer acerca dos termos de parceria, fomento e colaboração entre este e 
organizações da sociedade civil. A esse repertório de possíveis atribuições se soma, ainda, 
aquelas que se impõem como mínimas pelo Acordo de Cooperação, como a elaboração e 
posterior aprovação do plano de cultura, documento que, conforme abordado anteriormente, 
deverá nortear o desenvolvimento das políticas durante um período razoável de tempo, 
monitorar a implementação das ações apontadas no plano e deliberar sobre as diretrizes para 
o uso dos recursos do fundo de cultura, incluindo aqueles oriundos de repasses de fundos de 
outras esferas, bem como fiscalizar seu cumprimento. 

Esse conjunto de competências para o Conselho de Política Cultural, sejam elas de 
implementação obrigatória ou sugerida, aponta que a intenção do SNC é trazer a sociedade 
civil como partícipe ativo em todo o processo de formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação das políticas públicas de cultura. Essa forma de se pensar a gestão retira do executivo 
estatal o monopólio da formulação e do controle das políticas públicas, permite que tomem 
parte da deliberação segmentos marginalizados e que sejam explicitados e negociados, de 
forma transparente, diferentes interesses presentes na sociedade, elementos apontados por 
PAULA (2005) como inerentes à tendência societal.

A concepção de tal contexto vislumbra uma interação do Estado com a sociedade civil 
numa atmosfera que transcenda o embate e passe para a via da cooperação, em um processo 
de institucionalização dos movimentos sociais (GURZA LAVALLE et al., 2017) que pode 
gerar ganhos cognitivos e políticos para ambas as partes. No caso dos atores estatais, há 
ganhos cognitivos na possibilidade de compreender de forma mais complexa fatores que 
envolvem a área cultural, as demandas e necessidades da sociedade, além dos ganhos políticos 
de se construir alianças estratégicas, diminuição da hostilidade e o desenvolvimento de uma 
camada mais densa de legitimidade em suas decisões (IRVIN; STANSBURY, 2004). De outro 
lado, os agentes civis e movimentos sociais também tem ganhos cognitivos relativos a uma 
maior compreensão do campo das políticas culturais e da administração pública, incluindo 
os processos, formas e caminhos de ação e intervenção do Estado, além dos ganhos políticos 
de adquirir maior influência na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 
e do desenvolvimento de habilidades de articulação e exercício de uma cidadania ativista 
(IRVIN; STANSBURY, 2004), podendo também desenvolver e ter reconhecido o que GURZA 
LAVALLE e outros (2017) chamam de domínio de agência – a capacidade desses atores de 
“agir em determinado âmbito sob responsabilidade direta ou indireta do Estado”.
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Esse contexto, portanto, de um lado, induz que o gestor não seja apenas um formulador 
e gerente de projetos e políticas, mas que também atue como mediador e negociador, e busque 
operar no limite entre a técnica e a política; de outro, possibilita o desenvolvimento de uma 
capacitação tanto técnica quanto política dos movimentos e organizações da sociedade civil, 
que passam a ter uma participação cada vez mais aprimorada e consciente. Além disso, seus 
membros passam a ganhar habilidades de gestão que podem inclusive levá-los a caminhos 
profissionais nesse campo (PAULA, 2005). Assim, o viés societal presente no SNC aproxima 
a esfera administrativa da esfera sociopolítica, contribuindo para que as políticas formuladas 
estejam em maior consonância com as demandas da sociedade.

ASPECTOS GERENCIAIS DO SNC

Pensar gestão e políticas culturais como áreas de conhecimento é fato relativamente 
recente no Brasil. CALABRE (2014) aponta que até os primeiros anos do século XXI o 
tema era pouco ou nada explorado em teses e dissertações acadêmicas. São raros e recentes, 
igualmente, contextos de formação específica para a área, o que naturalmente traz impactos 
para a gestão das políticas públicas nesse campo. Isso não significa, no entanto, que o Estado 
brasileiro não tenha desenvolvido políticas culturais antes e a despeito disso. Entretanto, 
apenas com sua compreensão enquanto área de conhecimento é que se tornou possível iniciar o 
aprofundamento técnico necessário para a compreensão e a interrelação de conceitos envolvidos 
com as políticas culturais. Isso possibilita, de um lado, que parâmetros e modelos de políticas 
possam ser desenvolvidos, comparados e criticados e, de outro, que dados sejam levantados 
e cruzados, e assim seja ampliado o repertório de possibilidades de ação e intervenção para 
que se possa fazer opções e avaliar resultados e impactos de forma mais racional, com base 
em evidências, reflexões e análise de dados.

Essa maior racionalidade permite pensar a gestão de cultura não só a partir de conceitos 
mais bem acabados, mas também de perspectivas mais objetivas e mensuráveis, o que possibilita 
o estabelecimento de metas e estratégias, avaliação e recálculos de rota. Quando se fala na 
criação de um plano de cultura que deve contar com diagnóstico, diretrizes, prioridades, 
objetivos, metas, ações, prazos de execução, resultados esperados, recursos humanos e 
financeiros, mecanismos e fontes de financiamento, além de indicadores de monitoramento 
e avaliação, estamos naturalmente lançando as bases referenciais para que esse contexto possa 
se dar no âmbito da gestão pública de cultura. E a construção de um sistema de informações 
e indicadores culturais que permita fazer uma leitura objetiva dos resultados alcançados 
com referência a este plano dá condições efetivas para que se possa verificar e avaliar o 
desempenho dessa gestão. Ao mesmo tempo, ao serem divulgadas as metas e os resultados, 
permite que seja exercido e fortalecido o controle social. Configura-se, assim, um sistema de 
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metas e indicadores que pode ser compreendido como uma espécie prototípica de gestão por 
resultados, uma característica importante da tendência gerencial, que cria condições para um 
maior accountability (responsabilização) democrático da gestão governamental (SEGATTO; 
ABRUCIO, 2017) de políticas culturais.

A despeito disso, o SNC não prevê, a priori, um mecanismo mais complexo de 
contratualização ou que envolva incentivo, premiação e sanção com relação ao desempenho, 
o que o aproximaria ainda mais da visão gerencial. Trata-se de um pacto institucionalizado 
legalmente, uma referência que permite a fiscalização objetiva de seu cumprimento por 
parte da sociedade que, a partir disso, pode premiar ou penalizar os responsáveis pela gestão 
a partir do exercício da manifestação e do voto. A utilização da contratualização, incluindo 
a modalidade de contratualização de resultados, pode ser utilizada a depender do contexto, 
sendo um elemento que envolve discricionariedade do órgão gestor e, em tese, deliberação 
do conselho.

Outro aspecto que aproxima o SNC do viés gerencial é a preocupação com 
a profissionalização da gestão. Como exposto no início desta seção, há no Brasil ainda 
poucas pessoas capacitadas tecnicamente para lidar com gestão e políticas culturais e suas 
especificidades. Os órgãos públicos responsáveis por desenvolver esse trabalho, portanto, não 
costumam contar com profissionais qualificados para desempenhar tecnicamente uma gestão na 
área, e assim, esta acaba por se desenvolver, de modo frequente, a partir da visão subjetiva de 
gestores isolados e de sua trajetória e bagagem culturais individuais. Se de um lado a construção 
de um caminho menos subjetivo e mais racional exige a criação de referenciais objetivos e 
de mecanismos de monitoramento, de outro, necessita recursos humanos com capacidade 
para agir estrategicamente a partir dessas referências, e também ler, avaliar e responder aos 
resultados aferidos. Os programas de formação na área da cultura tem um papel importante 
nesse sentido, uma vez que visam preencher essa lacuna para que gestores e outros agentes 
envolvidos na formulação, implantação e avaliação das políticas possam desempenhar suas 
funções com maior rigor e qualificação técnica, o que denotaria uma maior profissionalização 
da administração pública, uma demanda importante da tendência gerencial.

Por fim, a existência de um sistema de financiamento à cultura assume que diversas 
funções e ações que contribuem para o desenvolvimento cultural de um território não precisam 
ser desenvolvidas exclusivamente pelo Estado. Antes, podem ser fruto de cooperação entre 
este e a sociedade civil, esteja essa organizada em instituições formais ou não. Ao abrir mão 
de uma visão quase monopolista do Estado como produtor de cultura e único provedor de 
políticas culturais, descentraliza-se a gestão de políticas com o estabelecimento de parcerias 
financiadas pelo ente público ou pela concessão de premiações a projetos. Com isso, podemos 
observar que o SNC novamente se aproxima de uma visão mais gerencial, que revê o papel 
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do Estado e desloca algumas de suas funções e ações para outros atores fora do setor estatal 
que possam desempenhá-las – não raro, com maior legitimidade.

Os princípios constitucionais do SNC explicitam ainda uma busca por um regime de 
cooperação e integração da atuação dos entes federados e entre estes e os agentes civis, e que 
seja também observada a complementariedade nos papéis dos agentes culturais. Essa concepção 
denota um empenho em evitar superposições e desperdícios. Somado à descentralização da 
gestão, dos recursos e das ações, e aos tópicos abordados anteriormente (no tocante ao plano, 
sistema de informações e indicadores e ao programa de formação), constitui-se um conjunto 
de preocupações presentes no próprio corpo constitucional do SNC que denota como seu 
pano de fundo uma visão de gestão que preza por qualidade e excelência técnica, eficácia, 
eficiência e mesmo economicidade das ações do poder público na área da cultura. Essas 
diretrizes aproximam o SNC de uma visão mais gerencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como observamos, uma trama de traços e preocupações de viés societais e gerenciais 
permeia a concepção do Sistema Nacional de Cultura. Esse todo complexo parece almejar 
o aprimoramento da gestão pública de cultura tanto em sua dimensão sociopolítica, mais 
ligada à tendência societal, quanto em seus âmbitos econômico-financeiro e institucional-
administrativo, mais ligados ao viés gerencial (PAULA, 2005). Essa mudança, com o 
desenvolvimento em ambos os vetores, alinharia, em tese, uma gestão menos subjetiva, de 
alta complexidade técnica, com metas e indicadores objetivos, a uma legitimidade sociopolítica 
advinda da abertura para a participação social.

Essa análise, porém, se restringe ao contexto teórico da concepção do SNC e visa 
estabelecer pontos de convergência entre este e as duas tendências. A forma de realização 
concreta de tais aspectos nos processos de implantação dessa política, as reverberações 
sociais, políticas e administrativas destes e a percepção da ênfase ou aprofundamento em 
uma ou outra tendência dependem de observações empíricas que podem ser desenvolvidas 
em futuras agendas de pesquisa.
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UM SÉCULO DE POLÍTICAS CULTURAIS E MUITAS 
PREOCUPAÇÕES: O INCREMENTALISMO 
PÓS-CONSTITUCIONAL E O ENIGMA DA 

DESCONSTRUÇÃO

Frederico Augusto Barbosa da Silva1

Paula Ziviani2

RESUMO: A proposta deste artigo é fazer uma análise de conjuntura a fim de 
entender qual é a crise da política cultural. Para tanto, tecemos considerações sobre a 
institucionalidade da cultura ao longo de um século de desenvolvimento de políticas 
culturais a partir de alguns marcos principais, especialmente, a Constituição Federal 
de 1988. O esforço se dá em meio as indefinições sobre o rumo das políticas culturais 
estruturantes no país com o fim do Ministério da Cultura (MinC) e o contexto 
adverso de injúrias e difamações da classe artística. Ao apresentar as várias políticas 
culturais em curso até o momento no Brasil, mostramos o equívoco de alguns setores 
da opinião pública em reduzir as ações do MinC ao quadro de renúncia fiscal e em 
produzir uma racionalidade caluniosa do meio artístico e cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério da Cultura, políticas culturais, institucionalidade, 
crise, preocupações.

INTRODUÇÃO

O que significa fazer política pública, especialmente no âmbito da cultura e 
das artes? O quadro de fundo para responder à pergunta é a distinção entre política 
e política pública embora os conceitos expressem fenômenos interdependentes. As 
políticas públicas culturais e das artes que possam ser consideradas democráticas 
se relacionam com uma a pluralidade de agentes criativos, produtores, difusores, 
públicos etc., mas também, certamente, com processos organizacionais. 

1 Doutor em Sociologia pela UnB, pesquisador do Instituto de Planejamento e Pesquisa (Ipea), 
professor da pós-graduação, Mestrado e Doutorado, em Direito e Políticas Públicas do UNICEUB/
DF. E-mail: frederico.barbosa@ipea.gov.br
2 Doutora em Comunicação Social pela UFMG. Pesquisadora do Programa de Pesquisa para 
o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na DISOC do Instituto de Planejamento e Pesquisa (Ipea). 
Pesquisadora do Centro de Convergência de Novas Mídias (CNPq/UFMG). E-mail: pziviani@gmail.
com
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A principal ideia que exploramos aqui é a da necessidade de usar conceitos próprios 
para a produção de ações ordenadas e intencionais na configuração da política públicas 
culturais. Desconsideraremos orientações ideológicas específicas (liberalismo, liberalismo 
social, social democracia, socialismo, participacionismo, conservadorismo, fascismo etc.) o 
que implica em abstrair a difícil questão de promoção de conteúdos objetivos particulares a 
serem produzidos pelos agentes. 

Diga-se, entretanto, que nossa opção não é neutra, configura-se no quadro e na aposta 
no pluralismo e na democracia. O que se quer evitar é a desconsideração de múltiplas formas 
organizacionais da cultura e das artes, que envolvem mercado, comunidades e administração 
pública. A desconsideração e desprezo pelos mercados como instâncias organizadoras, por 
exemplo, embora implique em críticas interessantes a respeito da homogeneização cultural 
e da perda de potenciais da diversidade cultural, deve ser qualificada e contextualizada no 
quadro dos contextos contemporâneos das artes, da cultura e das liberdades de expressão.

Nos interessa deslocar o discurso da cultura em sentido antropológico3, embora mantendo 
no sentido específico de que a cultura se movimenta nas redes de sociabilidade e nas interações 
do cotidiano, e seguir a ideia de Brunner (1985) e Moles (1974) de que a cultura é formada de 
múltiplos circuitos culturais moleculares e descentralizados, mas que têm estruturas específicas 
cujo conhecimento em cada caso, permite ações intencionais e integradas. Por essa razão, os 
circuitos são formados por produção, transmissão (circulação e distribuição) e comunicação 
com públicos (consumo, reconhecimento, prática, interação etc.). Conceitualmente são capazes 
de oferecer critérios que orientam o mapeamento de agentes (indivíduos, grupos, empresas, 
agência pública, associações da sociedade civil ou comunitárias, coletivos, redes, movimentos 
sociais e culturais, etc.) e suas configurações específicas (estruturais e jurídicas) até o ponto 
onde a produção simbólica se comunica ou é exercitada por públicos específicos. O conceito 
de circuito seria assim operacional, objeto das políticas públicas culturais, enquanto as políticas 
culturais se deslocariam no quadro da luta agônica entre valores da cultura política mais ampla 
(liberalismo, conservadorismo, socialismo etc.).

Nosso intuito é fazer uma análise de conjuntura a fim de entender qual é a crise da 
política cultural. Para tanto, tecemos considerações sobre a institucionalidade da cultura ao longo 
de um século de desenvolvimento de políticas culturais a partir de alguns marcos principais, 
especialmente, a Constituição Federal de 1988. O esforço se dá em meio as indefinições 
sobre o rumo das políticas culturais estruturantes no país com o fim do Ministério da Cultura 
(MinC) e o contexto adverso de injúrias e difamações da classe artística. Ao apresentar as 

3 No deslocamento semântico do conceito totalizador da cultura, fazemos um movimento similar para a 
arte. A arte é tradicionalmente associada a valores estéticos cuja mobilização permite hierarquizar formas cultu-
rais numa linha de precedência dos valores do espírito em relação às atividades manuais e do corpo. A arte não é 
considerada aqui apenas motivação para as sociabilidades, mas suas configurações contemporâneas nos levam a 
pensa-la no quadro de estética relacional, ou seja, as artes seriam significativas na sua comunicação com públicos 
múltiplos e se propõem a configurar, entre outras coisas, redes de significação e sociabilidades, sem o corte com as 
tradições das linguagens artísticas. 
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várias políticas culturais em curso até o momento no Brasil, mostramos o equívoco de alguns 
setores da opinião pública em reduzir as ações do MinC ao quadro de renúncia fiscal e em 
produzir uma racionalidade caluniosa do meio artístico e cultural.

Além desta introdução, na seção 2 descrevemos em linhas gerais as continuidades, 
decorrentes de consensos entre os atores relevantes da área da cultura. Propostas que a 
expansão da institucionalidade da cultura foi inicialmente realizada de forma não integrada, 
o que chamamos de expansão fragmentada e, depois da constituição de 1988, foram sendo 
construídos instrumentos de coordenação entre atores públicos e privados, tendo como marco 
a própria Constituição e os instrumentos de política que a ela vão sendo integrados. Na 
seção 3 desenvolvemos reflexões a respeito das perplexidades que envolvem a redefinição e 
transformação do MinC em Secretaria Especial vinculada ao Ministério da Cidadania.

2. A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE NA DIVERSIDADE

2.1. Um século de expansão fragmentada

Nas últimas três décadas a área cultural ganhou visibilidade no espaço da ação pública. 
No momento da criação do MinC havia divergências entre atores importantes a respeito da 
conveniência na criação do órgão, afinal uma secretaria forte com instituições descentralizadas 
respeitadas e com atuação vigorosa em seus diferentes âmbitos de atuação (na época IPHAN, 
FUNARTE, Biblioteca Nacional e EMBRAFILME) minimizariam os riscos advindos da 
necessidade de longos anos de consolidação de um difícil órgão setorial unificador das 
diferentes campos de atuação. A atuação fragmentária do MinC, característica ainda presente 
até recentemente justificou e deu razão aos críticos. Fato é que o Ministério foi criado e com ele 
uma imensa agenda de construção institucional. Pode-se dizer que o MinC desde o seu início 
enfrentou desafios importantes relacionados à criação de capacidades e subfinanciamento de 
suas políticas. Enfrentou, no quadro de diferentes paradigmas de ação, o subfinanciamento 
construindo pontes entre poder público e empresas, com a Lei Sarney nos anos 1980 e, depois, 
com a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual nos anos 1990. Ambas continham componentes de 
pluralização de fontes de recursos: a renúncia fiscal vinha associada aos objetivos de construção 
de mecenato privado, isto é, estimulavam a cultura de financiamento direto das empresas 
(pessoas jurídicas) e pessoas físicas com a aposição de recursos próprios. Deveria ser limitada 
no tempo, mas foi prolongada. As leis também continham mecanismos de fortalecimento de 
orçamento direto e outros de fundos extra-orçamentários.

As leis da década de 1990 tinham um sentido específico, para além da pluralização de 
fontes. Elas recompunham um microambiente de financiamento no contexto de reconstrução 
das instituições organizadas no quadro de um Ministério setorial. O MinC e todas as instituições 
haviam sido extintas no período Collor e, algumas, foram transformadas em secretarias. A 
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Lei Rouanet (incentivos fiscais, Fundo Nacional de Cultura e Ficart’s) e a Lei do Audiovisual 
redesenhavam o financiamento setorial das “artes”, “livro, leitura e bibliotecas”, das “políticas 
patrimoniais”, do “cinema e do audiovisual” (a extinção da EMBRAFILME foi mantida). Além 
de implicarem na recomposição de fontes de financiamento, tiveram um sentido adicional, pois 
conviviam com um período de reorganização da economia e do setor público no quadro de 
baixo crescimento, inflação e desorganização do Estado. As restrições fiscais, base explicativa, 
em parte, para os surtos hiper-inflacionários que já se arrastava por duas décadas, desafiavam 
os objetivos de reconstrução institucional. Evidentemente, as leis, que incluíam incentivos e 
políticas de fomento direto, não são neutras, embora seus sentidos possam ser múltiplos à luz 
dos processos mais amplos. O mantra repetido pelos gestores da época e, criticados pelos que 
se seguiram, aquele que entoava que “cultura é um bom negócio”, marcou profundamente os 
significados dos governos da recomposição e insulamento, ou seja, da década de 1990. Esses 
ficaram marcados pela ideia de que se direcionavam ao mercado e pelo neoliberalismo.

Nada a obstar à adjetivação, embora, seja equívoca na descrição do que aqueles governos 
faziam e das vantagens decorrentes do insulamento (os recursos orçamentários foram evoluindo 
ao longo do período). A ação permitiu a manutenção de um rol significativo de iniciativas 
e programas, muitos dos quais com continuidade e aperfeiçoamentos ao longo dos períodos 
seguintes. O quadro “Evolução jurídico-institucional da área federal de cultura” (BARBOSA 
DA SILVA, ELLERY e MIDLEJ, 2009, p. 251-253) apresenta de forma sintética a evolução 
institucional, muitas delas iniciadas nas décadas de 1930 e continuadas. Grande parte foi 
passível de aperfeiçoamento em decorrência das estratégias de insulamento e proteção na 
década de 1990. 

Há um emaranhado de temporalidade na construção, consolidação e destruição das 
instituições de políticas culturais. O pós-constituição é marcado por crises, desconstrução 
e depois recomposição das instituições federais de cultura. Alguns apontam que é a década 
neoliberal com predomínio das leis de incentivos. Pode ser. O mais importante é que houve 
muitas continuidades. O que existia foi mantido, com a certeza a respeito dos sub financiamentos 
e carências, inclusive a estrutura dos programas federais do Plano Plurianual (PPA) 1996-
1999, 2000-2003 e seguintes se mantiveram, melhorados, transformados e acrescidos. Na 
seção seguinte, nossa narrativa se constrói em trono de programas do PPA a partir de 2004, 
entremeando iniciativas e criatividades presentes no período.

2.2. 30 trinta anos pós Constituição de 1988

Como já se disse, a administração cultural pode ser caracterizada pelo incrementalismo, 
com continuidades importantes e, descontinuidades significativas ou não. Mas há uma 
característica que foge ao olhar mais comum: as estruturas institucionais na área são muito 
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estáveis, mesmo com suas grandes e desafiadoras precariedades. Alguns momentos as políticas 
sofrem inflexões e forte densidade criativa, como nos anos 2000. 

Nas décadas posteriores à promulgação da Constituição de 1988, os diferentes 
instrumentos institucionais presentes foram mantidos e aperfeiçoados, além da internalização 
de novas iniciativas. Pode-se destacar: a publicação do Decreto nº 3.551/2000, que instituiu 
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial – responsabilidade do IPHAN – e criou 
o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial4; e a criação da ANCINE5 (MP 2281/2001). 
Nos anos seguintes foram fortalecidos instrumentos de financiamento e estabelecidos novos 
dispositivos de políticas para a área. Chamamos a atenção para CONDECINE, Fundo Setorial 
do Audiovisual (FSA) e FUNCINES, além da criação do Instituto Brasileiro de Museus 
(IBRAM) (Lei n.0 1.906/2009). 

Muitas ações foram organizadas no quadro de responsabilidades diretas do MinC e 
não de suas vinculadas na forma de programas a exemplo “Programa Mais Cultura” (2008) e 
“Cultura Viva” (2006), “Brasil Diversidade Cultural” (2006), “Desenvolvimento da Economia 
da Cultura – PRODEC” (2006), etc. O quadro 1 informa sobre a estruturação dos programas 
do Sistema Federal de Cultura (SFC), alguns atribuídos às fundações e institutos vinculados e 
outros às secretarias do MinC. A mudança de número e nomes decorrem de aperfeiçoamentos 
incrementais, mas também de diferentes modelos metodológicos de estruturação dos Programas 
nos PPAs. Por exemplo, uma parte dos programas anteriores a 2012 foram incorporados como 
objetivos nos PPAs posteriores.

QUADRO 1 – PROGRAMAS PPA DA ÁREA CULTURAL

PPA 2004-2007 PPA 2008 – 2011 PPA 2012 – 2015 PPA 2016 - 2019

0167 Brasil Patrimônio 
Cultural

0167 Brasil Patrimônio 
Cultural

2027 -  Cultura: 
Preservação, Promoção e 
Acesso

2027 -  Cultura: 
dimensão essencial do 
Desenvolvimento

0169 Cinema, Som e 
Vídeo

0168 Livro Aberto
Um programa que se 

desdobra em 10 objetivos e 
suas respectivas iniciativas

Um programa que se 
desdobra em 7 objetivos e 
suas respectivas iniciativas

0172 Cultura Afro-
Brasileira

0169 Brasil, Som e 
Imagem

4 O Programa tem como objetivo enfatizar a obrigação e centralidade estratégica do Estado na documen-
tação, registro e inventariamento dos bens, conferir visibilidade à cultura dos diversos grupos formadores da 
sociedade brasileira e ao pluralismo dessa produção, permitir o exercício do direito à memória, facilitar aos diver-
sos grupos a reivindicação de direitos coletivos, correlativos aos direitos de propriedade intelectual e de direitos 
autorais e que permitem o acesso aos benefícios decorrentes dos usos de conhecimentos tradicionais.
5 A ANCINE ficou, no primeiro momento, a cargo do Ministério da Indústria e Comércio, depois foi para 
a Presidência da República e por fim para o MinC.
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1278 Cultura e Tradições: 
Memória Viva

0171 Museu Memória e 
Cidadania

1141 Cultura, Identidade 
e Cidadania

0172 Cultura Afro-
Brasileira

1142 Engenho das Artes 0813 Monumenta
0173 Gestão da Política 

de Cultura
1141 Cultura Viva - Arte, 

Educação e Cidadania
0168 Livro Aberto 1142 Engenho das Artes

0813 Monumenta
1355 Identidade e 

Diversidade Cultural- 
Brasil Plural

0171 Museu Memória e 
Cidadania

1391 Desenvolvimento 
da Economia da Cultura 
– PRODEC
0173 Gestão da Política 

de Cultura

Elaborado pelos autores.

De forma mais geral e, por assim dizer, estruturante, o MinC dos primeiros governos 
da década de 2000 foi se organizando para ser um órgão de planejamento, coordenação e 
avaliação das políticas, mas também de execução de programas como já vinha sendo praticado, 
mas com sentidos e formas políticas muito diferenciadas. As continuidades são maiores do 
que se imagina diante da retórica de descontinuidade e de mudança de paradigmas, inclusive 
no que se refere aos instrumentos de financiamento e fomento. 

Entretanto, acrescentou preocupações importantes e relevantes no período, como a 
questão da participação social, com realização de seminários, estímulo ao funcionamento 
de grupos de trabalho, consultas públicas, Conferências locais e nacionais. Tiveram ainda 
as iniciativas que implicaram na releitura do texto constitucional. Emendas foram propostas 
para vincular os governos descentralizados ao Plano Nacional de Cultura (PNC), assim como 
para garantir recursos orçamentários para o setor com vinculações de recursos financeiros. 
Também foram criadas estruturas participativas de abrangência nacional, repetimos o caso 
das Conferências Nacionais e do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), além dos 
estímulos à criação de conselhos estaduais e municipais com seus respectivos fundos setoriais 
de cultura e o desenvolvimento de iniciativas para a criação e consolidação do SNC. Além 
disso, foi estabelecido por lei o SFC.

Toda essa evolução recoloca a discussão sobre a presença do SFC, suas capacidades 
institucionais globais e, de forma mais sensível, seu sistema de financiamento. A coordenação 



97

do federalismo cultural é fortemente dependente da articulação do MinC e de suas instituições 
vinculadas. Esses instrumentos de políticas dão forma aos preceitos de coordenação e 
agenciamento de sistemas e redes específicas, previstos na Constituição de 1988 e reafirmados 
em Emendas Constitucionais aprovadas ao longo do período, prevendo a presença de um SNC 
e de Planos Nacionais de Cultura com vigência decenal.

As justificativas para a presença de política constitutivas, distributivas, redistributivas 
e regulatórias não precisam ser repisadas. É sabida a importância da cultura para processos 
de desenvolvimentos da economia, e geração de empregos e renda. Inclusive há de se notar 
dois aspectos. O primeiro, é que dois indicadores do PPA 2016-2019 referem-se à impactos 
na economia e na institucionalização. Embora sejam indicadores que reduzem o olhar à 
economia, são acompanhados por avaliações de ações específicas com sentido quantitativos, 
mas também com um olhar mais preciso a respeito dos dinamismos das culturas. Os indicadores 
são “Emprego formal do setor cultural” e “Recursos públicos federais para a Cultura” em 
relação ao Produto Interno Bruto (PIB), ambos com desenvolvimentos negativos no período. 
Os objetivos no PPA 2016-2019 são os seguintes.

QUADRO 2 – OBJETIVOS DO PROGRAMA CULTURA: DIMENSÃO ESSENCIAL DO 
DESENVOLVIMENTO (2027)

(0779) Fortalecer o Sistema Nacional de Cultura com a qualificação da Gestão Cultural, a 
valorização da participação social e a integração com entes federados.

(0783) Preservar e promover a diversidade, a memória e o patrimônio cultural brasileiro.

(0785) Fortalecer a indústria, os serviços e as atividades audiovisuais, incentivando a ino-
vação, ampliação da produção, difusão e acesso às obras audiovisuais. 

(0786) Estimular a criação e fortalecer a produção e a difusão cultural e artística. 
(0787) Ampliar e qualificar o acesso da população brasileira a bens e serviços culturais. 

(0788) Produzir, preservar e difundir conhecimento constitutivo da cultura brasileira e for-
talecer as políticas de cultura e educação e de formação artística e cultural. 

(1085) Fortalecer a economia da cultura e inseri-la na dinâmica do desenvolvimento do 
país.

É fácil ver que houve um incrementalismo no desenvolvimento da cultura; as 
descontinuidades se deveram mais profundamente ao novo processo de construção institucional, 
às ideias de sistema nacional, sistema de financiamento e de participação social (BARBOSA 
DA SILVA e MIDLEJ, 2011), ideias estas já presentes em períodos anteriores, mas sem 
mobilizações políticas suficientes. Além disso houve a fusão do Programa MONUMENTA 
ao IPHAN, a criação do IBRAM, da ANCINE e implementação de processos inovadores 
de construção de programas voltados para o patrimônio imaterial, a cultura popular e para 

https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=0779&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=0779&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=0783&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=0785&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=0785&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=0786&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=0787&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=0788&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=0788&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=1085&from=obj&ep=1
https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/metas-iniciativas.xhtml?objetivo=1085&from=obj&ep=1


98

a diversidade. Não dizemos com isso, que não aconteceram disfunções administrativas e 
políticas, mas que é necessário estar atento e forte para possibilidade de inflexões negativas 
no campo das políticas culturais e para descontinuação de políticas culturais importantes, já 
constitucionalizadas e que garantem o exercício dos direitos culturais.

3. PERPLEXIDADES: AS POLÍTICAS CULTURAIS EM TERRA PLANA

Uma das características da área cultural é a disputa valorativa. Nela se atua para 
determinar o que tem valor e, portanto, o que deve servir de referência normativa e avaliativa 
na estruturação e distribuição de posições no espaço cultural. Enfim, trata-se uma disputa por 
ordem de legitimidades.

A separação dos modos de cultura e dos gêneros nas artes mobiliza as lutas simbólico-
valorativas para a configuração de ordens de precedência entre cultura e arte e dos modos 
e gêneros entre si. A precedência de um sobre o outro demarca os jogos de valorativos e as 
oposições na área cultural e, também, a delimitação dos focos e objeto das políticas culturais. 

Diferentes aspectos estão envolvidos na questão: o domínio do que é cultura legítima, 
domínios de validade, pertinência e legitimidade e processos de diferenciação de campos. 
O pós-modernismo, guardando distância de suas formas e construções conceituais mais 
complexas, corresponde a um mundo onde tudo vale, as diferenciações são eclipsadas, as 
identidades narrativas são misturadas e a cultura se torna plana. O economicismo e a redução 
das ordens simbólicas aos mercados também corresponde a um achatamento da cultura, mas, 
ao contrário dos pós-modernismo, com a suspensão do reconhecimento da própria cultura 
como diferenciada e com valor nela mesma.

Nossa preocupação mais imediata é a transformação das políticas culturais, orientadas 
para as artes e para a cultura em sentido antropológico, que amadureceram à luz do MinC 
desde sua criação em 1985, em um espaço espetacular e indiferenciado da lógica dos mercados. 
Aqui não há nenhuma aversão aos mercados; todas os modos da cultura se relacionam em 
diferentes densidades com a economia e com formas de mercado de bens, embora tenhamos que 
reconhecer que se constituem em mercados especiais, ou seja, em mercados de bens simbólicos 
diferenciados, com lógicas próprias. Entretanto, os campos culturais não são colonizados e 
determinados, pelo menos, não em todos os seus aspectos, por uma redução economicista. 
A perplexidade é causada pela possibilidade de ou pela política intencional de colonização 
dos campos culturais por uma lógica homogeneizadora dos mercados e por consequência, 
pela desconstrução de instrumentos de política pública, especialmente da participação social. 
Evidentemente, a homogeneização tem para nós um sentido específico, pois mesmo na lógica 
de mercados unificadores, há sempre agenciamento individual e coletivo nas práticas culturais. 
O mais importante é a fragilização de modos de cultura e gêneros (especialmente os críticos 
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e experimentais) que carecem de regulações e apoios que não podem, e nem deveriam, à luz 
de ideais de equidade e valorização da diferença, ser circunscritos aos sentidos da economia 
stricto sensu.

Registre-se, então, que os campos culturais mobilizam regras, lutas simbólicas, técnicas 
e questões especiais que irrigam as disposições práticas de sentidos e estruturam relações e 
posições. Ou seja, os atores se reconhecem e direcionam suas produções no quadro de relações 
estruturadas e de legitimidades diferenciais. O Estado cultural é garantidor de direitos e indutor 
das práticas de produção e exercício de valores culturais, desde que respeitem os direitos e 
a dignidade das pessoas. Ou seja, as políticas culturais mediam as relações entre campos 
culturais diferenciados e a garantia dos direitos culturais constitucionalizados.

A discussão que se segue parte da ideia de política pública e que esta tem no Estado 
cultural sua âncora conceitual. É o Estado que garante – por meio de instrumentos e ações 
próprias específicas – os incentivos, o fomento, a normatização, regulação, planejamento e a 
realização dos direitos culturais. Estes, por sua vez, são dependentes de ações organizadas que 
articulam agentes culturais – profissionais ou amadores – em torno da produção simbólica, 
da difusão e da formação de públicos, o que se chama neste estudo de circuitos culturais. O 
conjunto de circuitos forma a cultura. O que caracteriza os circuitos é a presença do trabalho 
de produção por parte dos agentes culturais.

Os objetivos do chamado Estado cultural não é realizar e executar, embora tenha muitas 
atribuições nesse sentido, mas criar condições para a dinamização da cultura, adicionando 
recursos variados – materiais e normativos – aos circuitos heterogêneos que a compõem. 
Certamente, há casos de ação direta do Estado – como na proteção patrimonial material 
e imaterial, na formação de professores de arte, na produção e no uso de instrumentos de 
fomento, incentivo e apoio ao campo cultural. As ações movimentadas pelo Estado cultural 
são complexas e abrangem todo o rol das artes, passando pelos bens patrimonializados – desde 
edifícios até acervos museológicos, equipamentos e uma infinidade de bens culturais, entre 
estes, os produtos audiovisuais – e a formação tanto dos produtores quanto dos públicos.

Os instrumentos de políticas públicas culturais abrangem desde os fundos públicos, 
passando pelos editais (de bolsa, prêmios, fomentos a projetos, ajuda de custo, ocupação 
de espaços, formação de circuitos, percursos etc.), até a formação sistemática dos agentes 
e dos públicos culturais (eventos, shows, oficinas, cursos regulares, intercâmbios etc.). Os 
instrumentos centrais do dinamismo do Estado cultural relacionam os recursos orçamentários 
e os incentivos fiscais. Estes estimulam a produção simbólica e dinamizam os mercados de 
trabalho setoriais.

Vimos que o Brasil planeja ações públicas sistemáticas para a pasta da cultura já 
faz alguns anos. Entre êxitos e tropeços é possível afirmar que o país foi capaz de articular 
políticas públicas de cultura muito antes do surgimento do Ministério da Cultura (MinC), em 
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1985. Aliás, não é a primeira vez que a pasta enfrenta o fim do ministério do governo. Em 
1990, Fernando Collor foi responsável por extinguir o MinC, transformando-o em Secretaria 
de Cultura vinculada à Presidência da República. Com o impeachment de Collor dois anos 
depois, Itamar Franco tratou de voltar com o MinC em 1992. Mais uma vez na corda bamba, 
foi o governo interino de Michel Temer, logo depois do impeachment de Dilma Rousseff em 
2016, quem juntou novamente a cultura com o Ministério da Educação – mesma configuração 
existente antes de 1985. Contudo, a decisão não chegou a durar nem 15 dias e o MinC foi 
recriado após repercussão negativa e ampla mobilização da classe artística. Em 2019, o 
governo de Jair Bolsonaro traz de volta o fantasma que assombra o setor, extingue mais uma 
vez o MinC e o reduz a uma Secretaria Especial incorporada ao recém criado Ministério da 
Cidadania, que engloba também o esporte e o desenvolvimento social.

Há quem tivesse sido contra a criação do MinC em 1985 perante a alegação de que 
seria melhor para a cultura permanecer “numa estrutura maior e que tenha força política, do 
que ser autônoma, mas frágil e sem prestígio” (BOTELHO, 2000, p. 25). O argumento faz 
referência à saída da cultura do Ministério da Educação e Cultura, que desde 1953 abrigava 
a pasta, mas, sobretudo, ao receio de que, com a criação do MinC, algumas das instituições 
que comporiam o MinC - no caso em tela, a FUNARTE, que já atuava em todo o Brasil desde 
1975 -, perdessem força e articulação política na promoção de atividades culturais. 

Apesar da pauta semelhante – argumentos contra e a favor da criação ou extinção 
do MinC –, a conjuntura política é outra. O contraponto nos leva a indagar qual é a lógica 
governamental atual? O que está em disputa na institucionalização da cultura através do 
modelo de secretaria ao invés de ministério? Qual é a perspectiva atual das políticas públicas 
culturais diante de um governo que parece ter os artistas como inimigos?6 Voltaremos nestas 
questões adiante. 

Nosso ponto de partida é o discurso sobre a crise, isto é, o consenso atual de que o país, 
e, consequentemente, a cultura enfrentam uma crise7. Utilizada em diversas áreas, uma das 
abordagens para a crise é que esta consiste numa situação de mudança, um momento decisivo e 
crítico, em que se põe fim a uma disputa, um conflito que se cessa ao encontrar sua resolução. 
Por outro lado, é também durante a crise que prevalece um estado de dúvida, ocasião em 
que as estruturas do que é estabelecido como ordem ruem, dando lugar à incerteza. A crise, 
sobretudo quando é abordada sob o ponto de vista financeira, é naturalizada como uma fase 
de perda, momento em que são justificáveis as ações de corte, supressão, extinção, redução. 
Afinal, em tempos de crise, prevalece o argumento da inevitabilidade das alterações súbitas. 
A crise financeira, aliada a uma crise política, coloca o Estado na mira das reformulações. O 

6 Faz-se referência aos constantes insultos à classe artística feitos por discursos difamatórios de lideranças 
políticas e veiculados na mídia, tais como, “todo artista é bandido”, “a classe artística é vagabunda”, “e só quer 
saber de mamar nas tetas do Estado”, etc. (Barbalho; 2017 e Barbosa da Silva et al, 2018).
7 O dossiê “Políticas Culturais e Crise” da Políticas Culturais em Revista, publicação da UFBA, corrobora 
com a afirmação (Dossiê, 2017).
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MinC, órgão responsável por ampla política cultural, não apenas federal, mas federativa, se 
enquadra nos discursos de ajustamentos fiscais, redução do Estado, combate à corrupção e 
reforma, portanto, nos processos discursivos de legitimação do novo governo. A proposta é, 
evidentemente heterodoxa em relação aos processos de construção institucional dos governos 
dos anos 1990 e 2000, exceção aos momentos já citados de Collor e Temer. O paradigma 
adotado é reducionista, ao tratar a cultura na forma economicista, ao centrar-se na visão de 
minimização do papel do Estado na área e ao pressupor que padrões alocativos mais eficientes 
poderão ser encontrados nas decisões dos mercados.

A redução do Ministério à Secretaria se dá em meio às justificativas de crise fiscal e 
da necessidade de equilíbrio das contas públicas. Esses argumentos explicam, inclusive, os 
movimentos cíclicos dos orçamentos em diferentes períodos dos últimos 30 anos e, em pouco 
deles, com questionamento da necessidade de órgão unificador e coordenador de ações na área, 
inclusive em razão de fortes argumentos que mostram que a cultura é eficiente na produção 
de economias e emprego. 

Entretanto, as críticas têm outras frentes. A primeira delas, diz respeito aos supostos 
desvios na aplicação da Lei Rouanet. A segunda refere-se aos excessos dos incentivos fiscais 
que distorcem a lógica dos mercados. Ambas tiveram consequências no comportamento 
de investidores tradicionais no âmbito cultural. O fim dos patrocínios de empresas como 
Petrobrás e BNDES8, além do projeto de acabar com instituições do Sistema S9 seria um 
dos exemplos das ações que visam reverter a suposta falta de recursos do governo. Como 
resultado, vários grupos e projetos culturais serão, possivelmente, extintos ou passarão a viver 
precariamente. A ação envolverá cortes de recursos para museus, teatros, casas de música, 
cinema, orquestras, festivais, atividades culturais de qualquer natureza, pontos de cultura, 
além de grupos de cultura renomados no país como Grupo Galpão, Grupo Corpo, Cia Débora 
Colker, e de eventos culturais que acontecem há duas décadas ou mais como o Festival de 
Teatro de Curitiba, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, entre outros.

Interessante frisar que o MinC sempre esteve entre as pastas do Estado com menor 
orçamento e que pouco compromete as contas públicas. A despeito disso, foi o primeiro a entrar 
na lista dos órgãos ministeriais que seriam cortados pelo novo governo. A preocupação entre 
os artistas é de que o fim do MinC irá acarretar na perda de autonomia da cultura, e menor 
capacidade de articulação e atuação. Contudo, diante do seu irrisório orçamento, esvaziamento 
da pasta ao longo dos últimos anos (especialmente a partir de 2014), redução de verbas, etc, 

8 Ver: https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/petrobras-corta-todos-os-patrocinios-para-teatro-
-e-cinema-e-vai-focar-em-educacao-infantil.html; https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/alem-de-
-petrobras-bndes-tambem-vai-zerar-patrocinios-culturais/?utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link.  
9 Ver: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/12/19/o-que-e-o-sistema-s-de-sesc-e-sesi-e-
-por-que-seu-repasse-causa-polemica.htm; https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-cni-preso-pela-pf-
-em-operacao-sobre-fraude-envolvendo-sistema-s-23463150?utm_source=notificacao-geral&utm_medium=noti-
ficacao-browser&utm_campaign=O%20Globo.  

https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/petrobras-corta-todos-os-patrocinios-para-teatro-e-cinema-e-vai-focar-em-educacao-infantil.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/petrobras-corta-todos-os-patrocinios-para-teatro-e-cinema-e-vai-focar-em-educacao-infantil.html
https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/alem-de-petrobras-bndes-tambem-vai-zerar-patrocinios-culturais/?utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link
https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/alem-de-petrobras-bndes-tambem-vai-zerar-patrocinios-culturais/?utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/12/19/o-que-e-o-sistema-s-de-sesc-e-sesi-e-por-que-seu-repasse-causa-polemica.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/12/19/o-que-e-o-sistema-s-de-sesc-e-sesi-e-por-que-seu-repasse-causa-polemica.htm
https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-cni-preso-pela-pf-em-operacao-sobre-fraude-envolvendo-sistema-s-23463150?utm_source=notificacao-geral&utm_medium=notificacao-browser&utm_campaign=O%20Globo
https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-cni-preso-pela-pf-em-operacao-sobre-fraude-envolvendo-sistema-s-23463150?utm_source=notificacao-geral&utm_medium=notificacao-browser&utm_campaign=O%20Globo
https://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-cni-preso-pela-pf-em-operacao-sobre-fraude-envolvendo-sistema-s-23463150?utm_source=notificacao-geral&utm_medium=notificacao-browser&utm_campaign=O%20Globo
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já não estaria o MinC sem capacidade de articulação e força política para formular ações 
públicas de cultura para o país?

O acompanhamento da crise é marcado, basicamente, por duas dimensões principais: 
perplexidades e preocupações. As duas dimensões têm em comum, como já se escreveu, os 
insultos aos artistas, o levantamento de suspeitas de desvio de verbas e a compreensão de 
que se faz urgente acabar com essa “mamata”. O discurso sobre o fim da “mamata” refere-se 
principalmente às leis de incentivo e aos recursos que artistas e produtores culturais recebem 
do Estado para a viabilização de suas produções. O sentido é reforçado pela crença de que 
o artista não trabalha e ainda é sustentado pelo Estado. Contudo, pesquisas apontam que o 
mercado de trabalho da cultura é complexo e caracterizado por questões como informalidade, 
precariedade, versatilidade, acúmulo de funções, combinação de ocupações e profissões 
para complementação de renda, etc, o que demonstra que, ao contrário do que pensa o senso 
comum, para viver de arte e cultura no país é preciso trabalhar muito. O que estaria então por 
trás da violência simbólica que vem sendo construída contra os artistas e a cultura de forma 
mais sistemática no decorrer dos últimos anos? 

A primeira investida dos últimos anos contra a institucionalidade da cultura ocorreu 
em 2016. O momento foi marcado por uma ampla mobilização do setor que, dentre outras 
ações, ocupou por tempo indeterminado os prédios de diferentes instituições vinculadas ao 
MinC em todo o Brasil impulsionadas pelo movimento #OcupaMinC10. A perplexidade 
fez ascender uma forte articulação nacional de resistência, marcada pela presença de vários 
artistas, servidores da pasta, produtores culturais, intelectuais, diferentes mobilizações, shows 
e eventos de protestos, manifestos, cartas e notas de repúdio, discursos, posicionamentos e 
aconselhamentos políticos de ministros e senadores11. Chama-se a atenção para a posição 
contrária à decisão de Temer dos senadores Renan Calheiros, presidente do Senado Federal à 
época, e de Fernando Collor, presidente do Brasil responsável pela primeira ação de extinção 
do MinC, em 1990. Collor afirmou que durante a sua gestão, o setor que lhe deu mais trabalho 
foi justamente o cultural e, por conta disso, aconselhou Temer a rever sua decisão. O desfecho 
de toda esta movimentação foi a recriação do MinC doze dias depois da sua extinção.

A segunda dimensão está relacionada à preocupação com o futuro das ações estruturantes 
das políticas públicas para o setor e à ausência de movimentos e críticas em defesa da 
institucionalidade da cultura, agora em 2019. Esta ausência não é completa – secretários de 
cultura dos Estados, via o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura do 
Brasil, fizeram manifesto em favor da manutenção do MinC12; uma medida modificativa para 

10 Ver Barbalho (2017) e Barbosa da Silva et al (2018).
11 Ver: https://oglobo.globo.com/cultura/ministro-critica-decisao-do-presidente-temer-que-tira-verba-da-
-cultura-22770834; http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/renan-diz-que-defendeu-temer-recriacao-do-mi-
nisterio-da-cultura.html; https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/05/1772514-apos-criticas-e-manifesta-
coes-temer-discute-vincular-cultura-a-casa-civil.shtml. 
12 Ver: https://exame.abril.com.br/brasil/secretarios-de-cultura-de-18-estados-assinam-carta-contra-fim-do-
-minc/. 

https://oglobo.globo.com/cultura/ministro-critica-decisao-do-presidente-temer-que-tira-verba-da-cultura-22770834
https://oglobo.globo.com/cultura/ministro-critica-decisao-do-presidente-temer-que-tira-verba-da-cultura-22770834
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/renan-diz-que-defendeu-temer-recriacao-do-ministerio-da-cultura.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/renan-diz-que-defendeu-temer-recriacao-do-ministerio-da-cultura.html
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/05/1772514-apos-criticas-e-manifestacoes-temer-discute-vincular-cultura-a-casa-civil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/05/1772514-apos-criticas-e-manifestacoes-temer-discute-vincular-cultura-a-casa-civil.shtml
https://exame.abril.com.br/brasil/secretarios-de-cultura-de-18-estados-assinam-carta-contra-fim-do-minc/
https://exame.abril.com.br/brasil/secretarios-de-cultura-de-18-estados-assinam-carta-contra-fim-do-minc/
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alterar a medida provisória que extingui o órgão foi protocolada na Câmara dos Deputados13; 
entre outras ações de igual repercussão –, no entanto, não deixamos de notar o desaparecimento 
das mobilizações especialmente da sociedade civil que ocorreram a altura da extinção do 
órgão no governo interino de Temer, como o #OcupaMinC. É praticamente inevitável não 
contrastarmos o silêncio do período atual ao barulho do momento em que o MinC foi extinto 
em 2016. 

A compreensão de que o MinC se configura apenas como “centro de negociações da 
Lei Rouanet”14 evidencia como o debate público sobre o planejamento das políticas do setor 
foi sobrepujado pela discussão acerca dos modelos de financiamento das atividades culturais. 
Em mais de 30 anos no comando do planejamento público da pasta, o MinC foi responsável 
por um conjunto de políticas que abarcam diferentes setores da cultura, instituições e formas 
de promoção e fomento. A trajetória das instituições vinculadas ao MinC – a maioria anterior 
ao órgão ministerial inclusive – e as atividade do próprio ministério, mesmo com todas as 
dificuldades e fragilidades institucionais, são reveladoras das ações estruturantes que foram 
planejadas para o setor ao longos desses anos. 

Os sentidos da centralidade da crítica na questão fiscal podem ser avaliados a partir 
de algumas premissas. Primeiro, mostram um desconhecimento do significado das políticas 
culturais (BARBOSA DA SILVA et al, 2018). Por outro lado, evidenciam também uma falta 
de compreensão do próprio funcionamento da Lei Rouanet, já que cultura e audiovisual 
representaram apenas 0,55% dos gastos tributários totais da União em 2015. Em contrapartida, 
os projetos e produções culturais financiados pela lei geram renda e empregos em todo o país. 
Numa outra via de raciocínio, poderíamos indagar se o objetivo da opacidade dos sentidos não 
é o de fabricar uma racionalidade de que as políticas culturais se reduzem a Lei Rouanet e que 
esta, por sua, vez produz corrupção e desvios que precisam ser corrigidos. A hipótese não é 
de todo sem fundamento já que agora “o Estado tem maiores prioridades” e que os incentivos 
não devem ser feitos “em detrimento das principais demandas de nossa sociedade”15.

Está em curso uma nova proposta de ação cuja concepção de Estado difere das anteriores 
– a redução ou o fim dos conselhos nacionais instituídos por lei ou decreto para atuar na 
elaboração e fiscalização de políticas públicas é um dos indícios da mudança. A falta de 
proposições para o setor parece ser a tônica principal do momento. Há uma opacidade sobre 
os rumos que a cultura irá tomar. O modelo de Secretaria ao invés de Ministério preocupa 
o setor, já que a pasta da cultura, além de ser comandada por uma pessoa que reconhece a 
inexperiência no campo, terá que disputar entre as diversas secretarias do Ministério da Cidadania 

13 Ver: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/13/interna_politica,1030426/deputada-minei-
ra-formaliza-medida-pela-volta-do-ministerio-da-cultura.shtml?fbclid=IwAR045nQfm__vHkW1dPAiQXvWH-
FGXVcf2RLceduUjGrs7rNb2V7gkY7vPkUQ. 
14  Ver: https://www.oantagonista.com/brasil/ministro-da-cultura-rebate-bolsonaro-sobre-extincao-da-pas-
ta/. 
15 Ver: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/02/alinhada-a-bolsonaro-petrobras-reve-patrocinios-
-e-deve-se-afastar-da-cultura.shtml.

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/13/interna_politica,1030426/deputada-mineira-formaliza-medida-pela-volta-do-ministerio-da-cultura.shtml?fbclid=IwAR045nQfm__vHkW1dPAiQXvWHFGXVcf2RLceduUjGrs7rNb2V7gkY7vPkUQ
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/13/interna_politica,1030426/deputada-mineira-formaliza-medida-pela-volta-do-ministerio-da-cultura.shtml?fbclid=IwAR045nQfm__vHkW1dPAiQXvWHFGXVcf2RLceduUjGrs7rNb2V7gkY7vPkUQ
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/13/interna_politica,1030426/deputada-mineira-formaliza-medida-pela-volta-do-ministerio-da-cultura.shtml?fbclid=IwAR045nQfm__vHkW1dPAiQXvWHFGXVcf2RLceduUjGrs7rNb2V7gkY7vPkUQ
https://www.oantagonista.com/brasil/ministro-da-cultura-rebate-bolsonaro-sobre-extincao-da-pasta/
https://www.oantagonista.com/brasil/ministro-da-cultura-rebate-bolsonaro-sobre-extincao-da-pasta/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/02/alinhada-a-bolsonaro-petrobras-reve-patrocinios-e-deve-se-afastar-da-cultura.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/02/alinhada-a-bolsonaro-petrobras-reve-patrocinios-e-deve-se-afastar-da-cultura.shtml
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sua parcela no orçamento fechado. A falta de entendimento do ministro da cidadania sobre o 
que é cultura, seu modos operandi e seus desafios institucionais, poderá pesar negativamente 
na força política do setor e na sua capacidade de propor novas ações, assim como garantir a 
continuidade das que vinham sendo desenvolvidas até então. 

Nos últimos anos o Brasil foi capaz, via MinC, de promover uma institucionalização 
das políticas culturais em todo o país. No plano nacional, já mencionamos a realização das 
Conferências, do PNC, do CNPC e do SNC instituído em 2012. Este último, constitui-se num 
pacto federativos entre União, estados, DF e municípios para a promoção das políticas públicas 
de cultura no país. Compõem a estrutura do SNC todo um aparato de institucionalização 
do setor por meio de órgãos específicos gestores de cultura, conselhos de política cultural, 
conferências, comissões, planos de cultura, sistemas de financiamento, sistemas de informação 
e indicadores culturais, programas de formação e sistemas setoriais de cultura. A ação nacional 
influenciou e estimulou que estados e municípios instituíssem uma infraestrutura política e 
de gestão da cultura capaz de qualificar o planejamento das ações públicas do setor. Diversos 
estados e municípios foram influenciados pelas diretrizes nacionais e criaram suas secretarias 
de cultura e implementaram as demais estruturas de qualificação desta política. 

Uma das preocupações atuais é de que a extinção do MinC influencie negativamente 
estados e municípios, numa espécie de efeito cascata, colocando fim também às secretarias 
de cultura dos demais entes da federação. O SNC integra a Constituição Federal Brasileira no 
Art.216-A, no entanto, a reestruturação atual deixa incertezas sobre as previsões constitucionais. 
Outra preocupação diz respeito ao risco de desconstrução de uma política tolerante à diversidade 
e aberta ao diálogo diante de uma conjuntura social e política em que prevalece uma linguagem 
objetivista ameaçadora do ethos pluralista e democrático.
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MÁRIO DE ANDRADE, ALOÍSIO MAGALHÃES, 
GILBERTO GIL: TRÊS MACUNAÍMAS NA POLÍTICA 

CULTURAL
Luiz Augusto F. Rodrigues1

Deborah Rebello Lima2

RESUMO: O texto tece aproximações entre ideários que marcaram as gestões de 
Mário de Andrade (1935-1938), Aloísio Magalhães (1981-1982), e Gilberto Gil 
(2003-2008) como titulares em órgãos da gestão pública de cultura. A pesquisa, 
até o momento, se focou em observar a estruturação dos respectivos órgãos, assim 
como algumas linhas programáticas norteadoras das políticas buscadas por esses 
três gestores públicos de cultura e suas importâncias na construção/sedimentação 
de valores identitários e cidadãos.

PALAVRAS-CHAVE: identidade, políticas públicas de cultura, gestores de 
políticas culturais.

INTRODUÇÃO: MACUNAÍMA E A IDENTIDADE

Antonio Cândido tece como “dialética da malandragem” (1993, p. 19-54), o 
confronto dialético da ordem e da desordem. Na sociedade brasileira essas questões 
são mesmo dialéticas. Eis alguns sinônimos que o Dicionário Aurélio nos apresenta: 
Herói: homem extraordinário pelo seu valor; Anti-Herói: por formação morfológica, 
é o contrário daquele;

Malandro: esperto, matreiro, que não trabalha, preguiçoso. 

Completo com as definições apresentadas por Josué Montello (Jornal do 
Brasil, “Salvo melhor juízo”): “enquanto o herói se bate pelos valores da sociedade 
em que vive, e a esta naturalmente se ajusta, o anti-herói se defende desses valores, 
com os quais está em permanente conflito”.
1  Professor Titular do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense, atuando 
junto à graduação em Produção Cultural e à pós-graduação em Cultura e Territorialidades. Coordenador 
do Laboratório de Ações Culturais, LABAC-UFF. Contato: luizaugustorodrigues@id.uff.br
2 Doutoranda em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Pesquisadora associada ao Laboratório de Ações Culturais, LABAC-UFF. Contato: 
deborahrebellolima@hotmail.com
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Quais, então, os valores da sociedade brasileira? Quem são nossos heróis e nossos 
anti-heróis? Mário de Andrade apontou o malandro, signo do anti-herói, como o herói. Sem 
caráter. Pode-se ler “o herói sem caráter” num duplo sentido:

a) sem escrúpulos, o que vige na lei do “levar vantagem em tudo”. Neste sentido 
nosso macunaíma3 seria um anti-herói, malandro. E neste sentido, herói e anti-herói identificam-
se na busca do gozo máximo, na falta de limite, segundo perspectivas lacanianas. No contexto 
brasileiro esse ponto se aproxima tanto do herói, quanto do anti-herói na sua significação 
dicionarizada.

b) um segundo sentido que “sem caráter” pressupõe é o da falta de individualidade, 
falta de subjetividade, em suma, sem identidade. Também esse sentido cremos ser pertinente à 
sociedade brasileira numa perspectiva identitária dialética: o que ora é ordem, ora é desordem. 
Tanto a lei funda-se no arbítrio quanto o arbítrio vira lei. Tanto o herói é malandro quanto o 
malandro é herói.

Seguindo a tese lacaniana poderíamos mesmo dizer que a onipotência do herói, a 
falta de limites, aponta a ausência da interdição gerada pela figura do pai, e que sem ela não 
alcançamos a dimensão simbólica necessária à construção da subjetividade. Somos de fato 
heróis sem caráter. Malandros sem identidade própria.

No Brasil, as pessoas “nunca tiveram a obsessão da ordem senão como princípio 
abstrato, nem da liberdade senão como capricho. As formas espontâneas da sociabilidade 
atuaram com maior desafogo e por isso abrandaram os choques entre a norma e a conduta, 
tornando menos dramáticos os conflitos de consciência” (CÂNDIDO, 1993, p. 50-51)É esta 
a tese do autor da dialética da malandragem, dialética da ordem e da desordem.

Não querendo constituir um grupo homogêneo e, em conseqüência, não precisando 
defendê-lo asperamente, a sociedade brasileira se abriu com maior largueza à penetração 
dos grupos dominados ou estranhos. E ganhou em flexibilidade o que perdeu em 
inteireza e coerência. (Idem, p. 51)

Nossa fraca identidade potencializa a formação de uma identidade não muito rigorosa. 
Podemos ler estas ideias de diversas formas. A saída positiva para o dilema brasileiro encontra-
se, justamente, na ambiguidade da sua situação negativa, na pregnância dialética dos contrários.

É como a trajetória na obra Macunaíma: enquanto nosso “herói sem nenhum caráter”, 
que é malandro, mas que é herói, se coloca acima do bem e do mal e vai tirando proveito 
máximo de tudo, o narrador vai revelando as tradições do nativo brasileiro na tentativa de 
tecer nosso caráter. Grande Mário de Andrade.

Juntemos a tais princípios, algumas ideias e entendimentos sobre cultura nos últimos 
séculos: o do século XIX e sua divisão entre folclore e alta cultura; o da indústria cultural em 
meados do século XX e a popularização e massificação da cultura; o do final do século XX, 
3  Referência à obra Macunaíma - o herói sem nenhum caráter, de 1928, de autoria de Mário de Andrade 
(1893-1945).
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mais ligados aos movimentos sociais e à busca de conquista por direitos: à cidade, à criação 
artístico-cultural, à diversidade, ao planejamento etc.

O uruguaio Hugo Achugar (2006) busca repensar no valor da produção cultural em 
alguns contextos decoloniais, e o caráter múltiplo que marca a identidade híbrida do latino-
americano. A questão da identidade é permeada, segundo Achugar, pela discussão entre posição 
e localização de quem pronuncia o discurso.

O intuito deste debate é transpor esta analogia de herói e anti-herói para problematizar 
o papel de gestores culturais e seus entremeios políticos de gestão operados no país. Por 
meio da observação de algumas características de gestão ofertadas pelo período de Mário de 
Andrade no Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, de Aloísio Magalhães como 
gestor a frente da Secretaria de Cultura, durante a ditadura civil-militar no país e Gilberto Gil, 
a frente do Ministério da Cultura, já em contextos democráticos. O que se segue são reflexões 
de uma pesquisa em início de percurso que busca tecer correlações entre três momentos e três 
gestores de políticas públicas de cultura no Brasil que buscaram fortalecer traços identitários de 
caráter plural, inclusivo e cidadão, buscando dar voz e vez a novos e diversos sujeitos sociais, 
promovendo maior participação na criação, na fruição e no planejamento de ações em cultura.

Apresenta-se um esforço de problematizar o lugar das frestas políticas, dos antagonismos, 
das releituras e reinvenções. Uma pesquisa que busca contribuir no debate sobre o histórico 
das políticas pública de cultura no país por meio de seus agentes, das marcas conceituais 
e de possíveis correlações (propositais ou não). Assim como o personagem Macunaíma, 
esses gestores contribuíram para o fortalecimento da construção identitária brasileira, para 
o fortalecimento de acesso a diferentes etapas da criação cultural – da criação/idealização/
produção à fruição -, buscando garantir formas amplas de participação da sociedade na 
vida e planejamento cultural. Destaque-se, também, que se tratam de três artistas (o poeta e 
romancista Mário de Andrade; o designer Aloísio Magalhães; e o músico Gilberto Gil) que 
deixaram marcas de aproximação entre Arte e Política, e trilharam caminhos que se aproximam 
do que Victor Vich (2014) chamou de desculturizar a cultura, propondo com isso “posicionar 
a la cultura como un agente de transformación social y revelar las dimensiones culturales de 
fenómenos aparentemente no culturales” (p. 85). 

Nas páginas que seguem, apresentamos algumas descrições e reflexões sobre os três 
gestores em seus tempos e as institucionalidades criadas, correlacionando: 1. A gestão Mário 
de Andrade como momento de inauguração de políticas culturais públicas de maneira mais 
sistêmica, com investimentos públicos neste setor apresentados de forma organizada; 2. A 
gestão de Aloísio Magalhães tendo representado momento de resistência, considerando que 
este gestor ocupou a pasta cultural num momento de endurecimento governamental e buscou, 
politicamente, defender a importância da existência de políticas públicas de cultura no país; 3. 
A gestão Gilberto Gil ocupou o lugar de reinvenção e redefinição do papel do estado na setorial 
de cultura, saindo de abordagens anteriores focadas no dirigismo ou na completa ausência. 
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AÇÕES NOS TEMPOS DE MÁRIO DE ANDRADE - INAUGURAÇÃO. DIVERSIDADE 
CULTURAL

Mesmo antes da concepção andradiana de que o Departamento de Cultura e Recreação 
abarcaria toda e qualquer manifestação de cultura, voltemos à trajetória de Mário.

Em finais dos anos 1920 Mário de Andrade empreendeu viagens pelo norte e nordeste 
brasileiros para conhecer nossas identidades culturais: de maio a agosto de 1927 viajou ao 
Norte; de fins de 1928 a fevereiro de 1929 viajou pelo Nordeste. No Prefácio Interessantíssimo 
(ANDRADE, 2016), texto meio sério meio a brincar, Mário justifica que as viagens etnográficas 
deste “turista aprendiz” articulam o erudito e o popular. 

Como argumenta Salete Serino (2012, p. 203):
Contemporaneamente, no contexto das Ciências Humanas, a concepção de Política 
Cultural é definida como práticas e diretrizes que vão marcar a produção, a organização 
cultural dentro da sociedade, na qual o embate político-ideológico é constante. Ou 
seja, sendo a cultura um conjunto de práticas, ideias e sentimentos simbólicos do 
homem com a realidade, a política com o propósito de organização, precisaria criar 
mecanismos com vistas à promoção tanto das manifestações artísticas e culturais quanto 
da democratização de acesso destas. Dessa forma, torna-se possível a argumentação 
de que as ações de Mário de Andrade no Movimento Modernista Brasileiro, no 
Departamento de Cultura de São Paulo, e, em especial, nas intenções etnográficas 
de suas viagens ao Norte e Nordeste – presentes no livro O Turista Aprendiz –, o 
tornariam um político cultural.

 O “compromisso” intelectual de Mário de Andrade com a diversidade cultural nacional 
já fora demonstrado mesmo antes da criação do Departamento de Cultura e Recreação de São 
Paulo em 1935. Este projeto anterior em muito se adequou às demandas políticas de então. 
Como apontou Helena Bomeny (2012), a criação do Departamento pelo prefeito Fábio Prado 
teve como suporte político o objetivo de fortalecer grupo político paulista que tinha aspiração 
à presidência do país. Os políticos liderados por Armando de Sales Oliveira formularam um 
projeto nacional com destaque na educação e na cultura. A passagem de Mário de Andrade pelo 
órgão foi movida por objetivos amplos como democratizar e fortalecer a cultura, a educação 
e a recreação. Mesmo assim, a falta de apoio recebida fez o gestor sair do Departamento em 
1938, época em que se mudou para o Rio de Janeiro. As ligações de Mário de Andrade e de 
outros modernistas com o ministro Gustavo Capanema permitiu ações de Mário junto ao 
Instituto Nacional do Livro (INL) e ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN). Em 1941 o paulista nascido em 1893 sob o nome Mário Raul de Moraes Andrade 
foi designado por Capanema para cargo no SPHAN e retornou a São Paulo, onde viveu até 
sua morte em 1945.
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FORMAÇÃO, PLANEJAMENTO DE CURTO E MÉDIO PRAZOS, INFORMAÇÕES 
E INDICADORES, CENTRALIDADE E TRANSVERSALIDADE DA CULTURA

 Muitas ações e preocupações da gestão de Mário de Andrade nos remetem à conjunturas 
mais atuais de algumas políticas públicas de cultura em escala nacional. O Regulamento do 
Departamento de Cultura criado por Mário de Andrade ilustram alguns pontos consoantes com 
uma noção ampla de política pública de cultura, logicamente guardadas as devidas proporções 
de acionamentos realizados em distintas temporalidades. Vejamos alguns trechos referentes 
à criação de sua estrutura (grifos do original; manteve-se a grafia original do documento):

Art. 1 - O Departamento de Cultura é um órgão destinado a criar, desenvolver e proteger quaisquer 

manifestações que interessem à cultura no Município de São Paulo.

Art. 2 - O Departamento de Cultura além de sua Diretoria, unidade de serviço representativa e 

centralizadora que estuda os problemas gerais, constitue-se das seguintes divisões especializadas:

a) - Divisão de Expansão Cultural, unidade que trata da música e das artes plásticas, e da divulgação 

da cultura coletiva pelo palco, pela tela, pelo radio e pelo disco;

b) - Divisão de Bibliotecas, unidade que trata da divulgação da cultura coletiva ou individual, oriunda 

da palavra escrita;

c) - Divisão de Educação e Recreio, unidade que trata da educação e cultura da infância proletária e sua 

assistência, bem como da educação física em geral;

d) - Divisão de Documentação Histórica e Social e Estatísticas Municipais, unidade que trata do 

conhecimento histórico, social e estatístico da entidade paulistana;

e) - Divisão de Turismo e Divertimentos Públicos, unidade que trata da divulgação do município, 

instituição de festejos municipais e fiscalização de divertimentos públicos em geral.

A estrutura departamental proposta por Mário estava focada nas urgências de atuação 
e em uma perspectiva ampliada da capacidade de atendimento do setor cultural. Naquele 
contexto, a vinculação do setor com as áreas de Educação, Esporte, Lazer e Turismo davam 
esta perspectiva de maior amplitude para o setor cultural.

De fato, a experiência andradiana, no cenário macro de reflexão sobre políticas públicas 
de cultura, representa um pilar essencial: é parte do movimento “inaugurador” do campo. 
Trouxe alguns marcos inovadores que mesmo tendo sido operados em uma gestão municipal, 
ganharam ressonância nacional. Segundo Albino Rubim:

Sem pretender esgotar suas contribuições, pode-se afirmar que Mário de Andrade inova 
em: 1. estabelecer uma intervenção estatal sistemática abrangendo diferentes áreas da 
cultura; 2. pensar a cultura como algo “tão vital como o pão”; 3. propor uma definição 
ampla de cultura que extrapola as belas artes, sem desconsiderá-las, e que abarca, dentre 
outras, as culturas populares; 4. assumir o patrimônio não só como material, tangível 
e possuído pelas elites, mas também como algo imaterial, intangível e pertinente aos 
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diferentes estratos da sociedade; 5. patrocinar duas missões etnográficas às regiões 
amazônica e nordestina para pesquisar suas populações, deslocadas do eixo dinâmico 
do país e da sua jurisdição administrativa, mas possuidoras de significativos acervos 
culturais (modos de vida e de produção, valores sociais, histórias, religiões, lendas, 
mitos, narrativas, literaturas, músicas, danças etc.). (RUBIM, 2007, p. 15)

A importancia da gestão Andradiana pode ser percebida ao propor (dentre inúmeros 
tópicos), a defesa do investimento em cultura como algo basilar, focando na ampliação a 
concepção do que deveria ser tratado como prática cultural. Não se pode deixar de lado 
também, a contribuição de Mário de Andrade para a forma de tratamento do patrimônio 
cultural brasileiro esteve bem a frente de sua conjuntura de atuação. 

AÇÕES NOS TEMPOS DE ALOÍSIO MAGALHÃES - RESISTÊNCIA. DIRETRIZES 
DA POLÍTICA DA SEC/MEC

 Nascido em Recife em 1927, Aloísio Sérgio Barbosa de Magalhães foi importante 
designer gráfico brasileiro. Foi secretário do patrimônio histórico nacional e era secretário de 
cultura do MEC ao falecer em 1982, em Pádua (Itália) quando tomava posse como presidente 
da Reunião de Ministros de Cultura dos Países Latinos. Aluísio era um político no sentido 
de articulação e de acreditar no compromisso público para o que seria fundamental ao país, 
ainda que estivesse operando em um contexto de centralização política. Isaura Botelho (2001) 
reforça o quanto a habilidade política do gestor foi essencial para o seu trânsito em diversas 
áreas administrativas e para a necessidade de enfrentamento de questões urgentes para a 
cultura.

 A Secretaria da Cultura do Ministério de Educação e Cultura do Brasil (MEC) foi 
criada em 1981 pela Portaria nº 274 de 10 de abril pela transformação das Secretarias do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e de Assuntos Culturais, e existiu até 1985 quando 
foi criando o Ministério da Cultura do Brasil (MinC). Passaremos a tratar o documento 
interno que estruturou a criação da Secretaria de Cultura (SEC), denominado Diretrizes 
para operacionalização da política cultural do MEC4. Trata-se de uma síntese do Seminário 
realizado em Brasília de 31 de agosto a 2 de setembro de 1981, que foi, como aponta o próprio 
documento (1981, p. i), “método de consulta e de estímulo à colaboração entre os diversos 
organismos englobados pela SEC”. É uma espécie de plano, com “Considerações básicas”, 
“Princípios para operacionalização”, e “Linhas programáticas”, que passamos a detalhar 
(BRASIL. MEC., 1981, p. 2):

II - Princípios para operacionalização

 1. Descentralização

 2. Interdisciplinaridade

4  Disponível em www.funarte.gov.br. Acesso em 29/09/2018.
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 3. Interrelação das duas vertentes

 4. Reconhecimento da pluralidade cultural

 5. Interação das diferentes culturas

 6. Valorização dos bens culturais ainda não consagrados

 7. Proteção do produto cultural brasileiro

 8. Devolução

III - Linhas programáticas

 - Estímulo à criação, produção e difusão cultural

 - Preservação dos bens culturais em sua dinâmica

 - Interação entre Educação Básica e os diferentes contextos culturais existentes no país

 - Formação de recursos humanos na área cultural

 - Captação, guarda, fluxo e uso de informações relativas à cultura no sistema SEC/MEC.

 Como aponta Botelho (2000, p. 98), o olhar de Aloísio Magalhães, ainda que de 
certa maneira reforçasse o que vinha sendo feito por gestores anteriores, colocava mais 
evidência na necessidade de observar “os múltiplos referencias brasileiros e redescobrir sua 
heterogeneidade”. Logicamente, que a gestão de Aloísio Magalhães não operava com o conceito 
de diversidade cultural, mas já reforçava a importância de reconhecer a “heterogeneidade” 
presente na cultura do país. A descrição acima já nos dá uma prévia sobre a abrangência de 
entendimento sobre a noção de Cultura, o que pode ser enfatizado por palavras do próprio 
documento (p. 3):

todo sistema interdependente e ordenado de atividades humanas na sua dinâmica. 
Assim, privilegia não só os bens móveis e imóveis impregnados de valor histórico 
e/ou artístico, mas também toda uma gama importantíssima de comportamentos, de 
fazeres, de formas de percepção que, por estarem inseridos na dinâmica do cotidiano, 
não têm sido considerados na formulação das diversas políticas. Cultura, portanto, é 
vista como o processo global em que não se separam as condições do meio ambiente 
daquelas do fazer do homem, em que não se deve privilegiar o produto - habitação, 
templo, artefato, dança, canto, palavra - em detrimento das condições históricas, sócio-
econômicas, étnicas e do espaço ecológico em que tal produto se encontra inserido.

 O trecho anterior ajuda a compreender as várias transformações pelas quais passaram 
as políticas públicas de cultura no Brasil. Se formos nos ater aos poucos anos seguintes, 
teremos em 1985 a criação do Ministério da Cultura (governo José Sarney), extinto em 1990 
(governo Collor de Mello), recriado em 1992 (governo Itamar Franco). O conceito amplo e 
socialmente justificado de Cultura, assim como o entendimento de que tal amplitude carece de 
ações governamentais amplas e integradas apresentado no documento de 1981 é substituído 
por seu contrário pouco anos depois: o que tivemos (e já devidamente estudado por vários 
autores) foi a ausência do Estado na condução das políticas públicas de cultura em favor de 
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princípios econômico-mercadológicos que passaram a vigorar especialmente a partir de 1995 
(governo F. H. Cardoso).

 No início do século XXI podemos vislumbrar momentos de ruptura com o quadro 
descrito (que abarca sobretudo os anos 1980 a 2000), apresentando nova guinada, desta vez 
se aproximando - novamente - de perspectivas que viram a Cultura e suas políticas públicas 
de forma ampla, integrada e instituinte de processos diversos e mais socialmente justificados. 
Aproximações entre propostas do documento de 1981 e políticas posteriores a 2003 (governo 
Lula da Silva) dizem respeito à necessidade de maior articulação entre as esferas públicas 
na condução das políticas culturais, questão mais formalmente (e legalmente) estruturada a 
partir da aprovação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e sua inclusão em 2012 (Artigo 
216-A) na Constituição Federal de 1988. De volta às Diretrizes de 1981 (p. 4): “O mecanismo 
fundamental dessa diretriz [Descentralização] é a articulação dos níveis municipal, estadual e 
federal, através de efetiva interação de instituições oficiais, entidades privadas e representantes 
do fazer e do pensamento das comunidades - os legítimos portadores do conhecimento de 
contextos específicos”5.

 As correspondências entre as conjunturas tratadas neste artigo ainda vão além, e vamos 
seguir traçando paralelos - por ora - entre as proposições da gestão sob a batuta de Aloísio 
Magalhães com programas e ações do Ministro Gilberto Gil. A seguir foram destacados alguns 
trechos (cujos grifos não são do original e sim da presente argumentação) do item “Princípios 
para operacionalização” do documento de 1981 (p. 6-7):

4. Reconhecimento da pluralidade cultural
Na busca dos componentes de nossa cultura, na reflexão sobre a sua continuidade e na 
conseqüente apreensão de referenciais, deve-se conferir especial atenção à pluralidade 
cultural, de modo a possibilitar a emergência de suas manifestações, reconhecendo-
se que também as cultura marginalizadas, além de influenciar, devem ocupar seu 
lugar na trajetória cultural brasileira.
5. Interação das diferentes culturas
A interação das diferentes culturas que compõem o complexo cultural brasileiro 
deve se constituir em preocupação constante dos trabalhos. Assim, no estímulo à 
preservação, à produção e à difusão cultural deve-se buscar essa interação com 
base na reciprocidade e num tratamento que não venha privilegiar umas em detrimento 
de outras.
[...]
7. Proteção do produto cultural brasileiro

5  O que não sinaliza que Aloísio Magalhães fosse um entusiasta da institucionalização do campo cultural por 
meio da criação de uma pasta exclusiva. Pelo contrário, ele operou resistência à criação do Ministério da Cultura, 
salientando o quanto era preciso o amadurecimento conceitual do campo, ates da criação de uma institucionalidade 
exclusiva. Conforme trecho de entrevista concedida pelo gestor à época: “No momento, seria prematuro pensar na 
criação de um Ministério da Cultura porque, agora, ele seria forçosamente um ministério fraco, não só do ponto 
de vista financeiro, mas do próprio ponto de vista conceitual. Ainda não temos maturidade suficiente para tratar 
com precisão as fronteiras entre educação e cultura.”Como também sinaliza Botelho (2000), o olhar de Aloísio 
Magalhães é fundamental por se apoiar na noção de bem cultural, reconhecendo toda a dificuldade de conceituação 
desta categoria. Segundo a autora, a visão abrangente é responsável pela leitura institucional que Aloísio criou 
do campo, apostando na importância de compreender a cultura como um elemento “multi-institucional”. Ou 
seja, mais do que criar uma institucionalidade ministerial forte, era preciso fortalecer a temática em distintos 
organismos públicos. Esta visão também esteve presente durante a gestão Gil, por meio de outra noção, a visão de 
“transversalidade da cultura” como mecanismo de fortalecimento de agenda, de campo e de institucionalidade.
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A proteção do produto cultural brasileiro no contexto da disputa do mercado nacional 
deve se constituir numa preocupação dos trabalhos da SEC. O estímulo à criação 
cultural não deve perder de vista as condições concretas de distribuição e difusão, 
nem sempre presididas pelo necessário interesse em preservar a cultura brasileira.
8. Devolução
[...]
É adequado, pois, chamar-se devolução à orientação que deve presidir os trabalhos 
- desde seu planejamento até a sua execução - buscando reintegrar aos contextos que 
os possibilitaram, tanto os seus resultados materiais quanto os reflexivos e cuidando 
para que a participação nestes benefícios seja ampla e democrática.
[...]
Finalmente: quem está próximo do bem cultural ou o produz é, verdadeiramente, 
quem deve cultivá-lo. É preciso, neste sentido, criar canais adequados e formas 
que assegurem a efetiva participação da comunidade nas decisões e no trato 
dos problemas afetos à produção e à preservação cultural, de modo a favorecer 
a preconizada distribuição de responsabilidades entre todos os envolvidos 
(organismos do poder político, entidades privadas e, sobretudo, a população).

 No nosso entendimento é possível tecer correlações com ações pós-2003, como o 
Programa Cultura Viva, a criação da SID/Secretaria da Diversidade e da Identidade, a busca 
de ações compensatórias ao alto grau de exclusão em quem vivem determinados setores da 
sociedade brasileira, a construção de políticas participativas e cidadãs (como conselhos de 
cultura paritários etc.). As Diretrizes apontadas naquele início da década de 1980 teriam nos 
legados muitos bons frutos - acreditamos - se suas linhas programáticas tivessem tido vida mais 
longa. Falava-se de formação, financiamento, participação, sistema de produção, diversidade, 
fomento aos diferentes fazeres e saberes, das tradições e também das inovações, da busca de 
uma educação “viva”, da necessidade de sistemas de informações...

 

AÇÕES NOS TEMPOS DE GILBERTO GIL - REINVENÇÃO. DIVERSIDADE 
CULTURAL

 O próprio surgimento do termo Diversidade cultural é bem contemporâneo a esta 
conjuntura. Embora se possa encontrar as primeiras referências ao termo em publicações da 
UNESCO de meados da década de 1990, é justamente em 2003 que tais preocupações estão no 
auge. O Brasil teve importante protagonismo nas discussões internacionais sobre diversidade 
cultural, e percebe-se tal impacto quando de vê a criação, no âmbito do Ministério da Cultura 
da SID/Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural.

 O Brasil passou por uma importante mudança estrutural em sua política federal com a 
eleição de Luís Inácio Lula da Silva em 2002, apresentando uma guinada voltada à consolidação 
e ampliação dos direitos sociais, entre eles os direitos culturais (já expressos na Constituição 
Federal de 1988 em seus Artigos 215 e 216). No discurso de posse do ministro Gilberto Gil6 
(2003) já são anunciados os novos entendimentos e valores sobre a noção de cultura: 

6 Gilberto Passos Gil Moreira nasceu em Salvador em 1942. Cantor, compositor e político 
brasileiro, foi Ministro da Cultura do Brasil de 2003 a 2008.
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Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero 
valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que produzimos, transcende 
o meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como 
conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como o sentido 
de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos jeitos. [...]fazer uma 
espécie de “do-in” antropológico, massageando pontos vitais, mas momentaneamente 
desprezados ou adormecidos, do corpo cultural do país. Enfim, para avivar o velho e 
atiçar o novo. Porque a cultura brasileira não pode ser pensada fora desse jogo, dessa 
dialética permanente entre a tradição e a invenção, numa encruzilhada de matrizes 
milenares e informações e tecnologias de ponta. [...] Se há duas coisas que hoje atraem 
irresistivelmente a atenção, a inteligência e a sensibilidade internacionais para o Brasil, 
uma é a Amazônia, com a sua biodiversidade e a outra é a cultura brasileira, com a sua 
semiodiversidade. O Brasil aparece aqui, com as suas diásporas e as suas misturas, 
como um emissor de mensagens novas, no contexto da globalização.(GIL, 2003, s.p.)

 Os trechos destacados do discurso de posse de Gilberto Gil como Ministro de Estado 
da Cultura já nos alertavam sobre alguns pontos que norteariam sua gestão, em especial 
sobre a centralidade e transversalidade da cultura. A própria reestruturação das Secretarias do 
Ministério da Cultura a partir de 2003 nos ilustram sobre as rupturas na concepção de Cultura 
que passaram a nortear as políticas federais brasileiras, como passaremos a tratar.

 O decreto 4889 de 20 de novembro de 2003 renomeou a secretaria do Audiovisual 
para Secretaria para o Desenvolvimento das Artes Audiovisuais e substituiu as secretarias 
do Livro e Leitura; do Patrimônio; Museus e Artes Plásticas; e de Música e Artes Cênicas 
pelas secretarias de Formulação e Avaliação de Políticas Culturais; Desenvolvimento de 
Programas e Projetos Culturais (que depois passou à denominação Secretaria da Cidadania 
Cultural);Apoio à Preservação da Identidade Cultural; e de Articulação Institucional e de 
Difusão Cultural. Como apontou Márcio Meira (2004, grifos nossos)7:

por decreto presidencial, foi feita a primeira etapa de uma reforma da estrutura 
interna do MinC (...). Essa reforma ampliou os cargos de assessoramento superior e 
funções gratificadas do Sistema MinC de 670 para 884 (...). Mais do que ampliar os 
cargos, houve uma mudança de qualidade no redesenho institucional, abolindo 
os sombreamentos existentes, e alocando o sistema de financiamento numa única 
Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura. Todas as atividades ‘finalísticas’ 
foram devolvidas às instituições vinculadas e a administração direta ganhou 
maior capacidade gerencial e de planejamento estratégico, coerente com os 
princípios do programa de governo do Presidente Lula, que enfatizava a necessidade 
do fortalecimento institucional do Ministério, sobretudo dando a ele um caráter 
de coordenador de uma política pública que garantisse aos cidadãos o direito básico 
à cultura, ao fortalecimento da identidade nacional e da economia da cultura, numa 
perspectiva transversal e sistêmica.

Não se tratam de mera denominações, mas sim de uma substituição de foco, de uma 
ruptura de práticas antes mais assentadas nas linguagens artísticas. Com a nova estrutura, 
o MinC se abre também a novos atores sociais, e buscando tê-los mais como partícipes do 
que beneficiários das políticas (índios, quilombolas, griôs, sujeitos LGBT etc.), de novos 

7  Disponível em http://cultura.gov.br/275084-revision-v1/
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territórios e territorialidades (periferias urbanas, universos digitais, territórios da cultura 
tradicional e também das inovações, etc.), em busca de articulações também mais amplas e 
diversas: agentes públicos de outras esferas, agentes comunitários organizados em conselhos 
e conferências etc. Esse novo patamar do Ministério deixou como legado ao menos duas 
importantes leis que dialogam com premissas trabalhadas neste artigo, a lei 12343, de 
2/dez/2010 que aprovou o Plano Nacional de cultura e estabeleceu o Sistema Nacional 
de Cultura (Emenda Constitucional 71/2012), e a Política Nacional de Cultura Viva (lei 
13018, de 22/jul/2014), reforçando a concepção de que a articulação de agentes diversos e 
a diversidade cultural precisam ter força de lei.

A gestão iniciada em 2003 buscou enfatizar quais suas bases inspiracionais, suas 
releituras e suas diferenciações ideológicas gritantes. Utilizando como apoio a alegoria do 
Do-In antropológico, proferida no discurso de posse de Gil, a oferta programática que se 
anunciava ansiava por deixar claro que acolher outras abordagens empreendidas por gestões 
de políticas culturais anteriores seria entendê-las como parte constituinte da própria cultura. 
Márcio Meira (2016), um integrante da gestão Gil, sinalizou esta preocupação, o que é 
possível verificar pelo trecho abaixo:

Um registro importante sobre o debate que conduziu ao programa de cultura da 
candidatura Lula em 2002 é que ele acolheu, desde o início, as contribuições e 
perspectivas sobre a formação cultural brasileira (e suas políticas culturais respectivas) 
que vinham desde o movimento modernista na década de 1920, passando também pelas 
experiências dos governos Getúlio Vargas, sobretudo de seus legados institucionais 
nas áreas do patrimônio cultural brasileiro, das abordagens antropológicas pioneiras 
de Mário de Andrade, do projeto do IPHAN, e mais tarde, já nos anos 1970, das lições 
de Aloísio Magalhães em relação à noção de “referências culturais”, e nos anos 1980, 
das contribuições do economista e ex-ministro da Cultura Celso Furtado sobre a visão 
de desenvolvimento. (MEIRA, 2016, p. 24)

Contudo, para este debate, mais do que este reconhecimento explicito de inspiração 
e absorção, o dado premente é também ponderar como a noção de cultura nacional, ou mais 
recentemente, cultura brasileira, estavam marcadas nas três experiências. Se para Mário de 
Andrade, o folclore era a base da brasilidade e pedra fundamental da identidade nacional, para 
Aloísio Magalhães os bens culturais deveriam ser reconhecidos não por sua matriz estética 
ou pelo simbolismo a um ideal de cultura específico (geralmente erudita), a riqueza seria 
compreender esta categoria por meio do valor social atribuído a ela. Para Gilberto Gil, há 
que se avançar neste debate e perceber as especificidades e os híbridos da cultura brasileira, 
ressaltando a hiperconexão, a miscigenação e a compreensão de que a cultura popular brasileira 
é fruto de um caleidoscópio de influencias e matrizes que ilustram a diversidade cultural 
nacional.
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CONCLUSÕES (AINDA BEM INICIAIS) -  CRIAR, VERBO INTRANSITIVO.

 Iniciamos trazendo uma concepção reflexiva sobre contribuições da obra Macunaíma 
para a identidade brasileira, argumentando o resgate do conhecimento sobre as tradições 
como elemento estruturador da formação de identidades. Vida e obra de Mário de Andrade 
parecem ter transitado entre a racionalidade e a emoção, entre o espontâneo e o rigor racional, a 
concepção desse poeta sobre a simplicidade do modernismo, e sua espontaneidade programada, 
“a coexistência irresolvida e fecunda entre o calculado e o espontâneo”.8

 Este artigo é fruto de pesquisas ainda em estágio embrionário e por isso se ateve 
principalmente em apresentar elementos envolvidos na estruturação do Departamento de 
Cultura e Recreação de São Paulo sob a gestão de Mário de Andrade (1935-1938), das diretrizes 
para a ação da recém criada Secretaria da Cultura no âmbito do Ministério da Educação e 
Cultura, em sua gestão inicial com Aloísio Magalhães como titular (1981-1982), e por último 
a reestruturação das Secretarias do Ministério da Cultura do Brasil na gestão considerada a 
mais participativa e cidadã até então, tendo como ministro Gilberto Gil (2003-2008).

Nos três casos apresentados e analisados até o momento é possível visualizar este 
trânsito entre racionalidade e invenção, entre tradição e inovação. Seja por meio da adoção 
de novas leituras para conceitos já postos, seja por meio de uma postura conciliatória no trato 
político com o intuito de garantir avanços, seja por meio da arregimentação da sociedade em 
torno da importância da cultura e de seu impacto cotidiano na vida dos sujeitos. 

Os três macunaímas, como toma licença para apresentar este trabalho, configuram um 
exemplo desta luta política de herói e anti-herói, que batalha contra o status quo de forma 
inventiva. Experiências de três gestões que, acredita-se, “antropofagicamente” beberam 
nas experiências anteriores para o melhor delas extrair, aproximando-se do que é possível 
considerar como abordagens modernistas na construção de políticas públicas de cultura.

 Como um possível “saldo” comum a essas três gestões pode-se apontar o estímulo 
e reconhecimento de novos e complementares repertórios estético-simbólicos envolvendo 
os mais amplos e diversificados atores sociais, numa espécie de incentivo à criação, sob 
todo e qualquer aporte. Parafraseando a obra de Mário de Andrade de 1927 Amar, verbo 
intransitivo, apostamos que criar - na perspectiva desses três gestores - deve ser também um 
verbo intransitivo: criar com o acento em si mesmo e não em qualquer predicativo que lhe 
suceda...

8 Com respeito a essa característica em Mário de Andrade, ver o artigo, do qual foram retiradas 
ascitações,de Antônio Carlos de BRITO. Alegria da casa. Revista Discurso. São Paulo, nº 11, 1980. (Revista do 
Depto. de Filosofia da USP, editada pela Livraria Editora Ciências Humanas). p. 107-123.
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UM TURBILHÃO SUBLIME: MÁRIO DE ANDRADE E O 
DEPARTAMENTO DE CULTURA DE SÃO PAULO

Eduardo Augusto Sena1

RESUMO: Capitaneado por Mário de Andrade, o Departamento de Cultura da 
Cidade de São Paulo, criado em 1935, pode ser considerado a primeira experiência 
efetiva de desenvolvimento de uma política cultural no país. Esse ensaio procurar 
anotar o contexto histórico que presidiu a sua criação, suas características mais 
importantes e o papel desempenhado por Mário de Andrade.

PALAVRAS-CHAVE: Mário de Andrade, democratização da cultura, política 
cultural.

INTRODUÇÃO

O paulistano Mário de Andrade foi um dos mais notáveis personagens do 
cenário artístico e cultural do Brasil da primeira metade do século XX, autor de 
uma produção literária e intelectual ainda hoje fundamental. Sua morte repentina, 
em 1945, aos 51 anos de idade provocou sentido desalento: não foram poucos os 
que reconheciam testemunhar então uma perda importante, talvez irreparável. O 
relato do crítico literário e professor Antonio Candido, que acompanhou de perto os 
episódios que cercaram a sua morte, é eloquente a esse respeito: “O enterro foi no 
Cemitério da Consolação, muito concorrido, e impressionava a tristeza profunda de 
todos, como se todos sentissem uma espécie de enorme vazio na cultura do Brasil”2. 

Sete décadas depois, o exame de sua trajetória nos permite compreender 
as razões desse sentimento. Afinal, mesmo uma análise rápida de suas realizações 
evoca uma potência criativa tão diversa quanto diligente, origem de sua influência 
como artista e intelectual. Mário de Andrade desempenhou com destreza diferentes 
papéis ao longo da vida: crítico literário, poeta e escritor, ensaísta, agitador cultural, 
professor de música, pesquisador da cultura popular, turista aprendiz. Expressou 

1  Doutorando em Ciência da Informação (ECA/USP). Gerente de Projetos do Instituto Pedra (SP). 
E-mail: eduardo.sena@gmail.com. 
2  http://www.digestivocultural.com/ensaios/ensaio.asp?codigo=246&titulo=O_Mario_que_
eu_conheci

mailto:eduardo.sena@gmail.com
http://www.digestivocultural.com/ensaios/ensaio.asp?codigo=246&titulo=O_Mario_que_eu_conheci
http://www.digestivocultural.com/ensaios/ensaio.asp?codigo=246&titulo=O_Mario_que_eu_conheci
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em um verso famoso a “competência cultural polivalente” (MICELI, 2001, p. 104) de sua 
personalidade singular: sou trezentos, sou trezentos e cinquenta3.

Tamanha versatilidade revela-se ainda mais curiosa quando contrastada com as 
peculiaridades de sua formação. À sua época, a Faculdade de Direito era o destino certo, 
e muito prestigioso, de intelectuais, literatos e de todos os que aspiravam ocupar o topo da 
magistratura, da política e do serviço público. Mário de Andrade, contudo, não frequentou essa 
instituição, ao contrário do seu irmão mais velho, Carlos. Optou por ingressar no Conservatório 
Dramático e Musical de São Paulo, com o propósito de tornar-se pianista. Não seria bem 
sucedido, mas nessa escola se graduaria em piano, na qual lecionaria por quase três décadas 
(BOTELHO, 2012, p. 12).

Segundo Sergio Miceli, como não pode contar com a estrutura do curso de direito, 
fez-se autodidata, mas realizou “investimentos intelectuais de tal monta que acabou cobrindo 
quase todos os domínios literários, artísticos e científicos da época (da literatura às belas-artes 
e à música, do folclore à etnografia e à história)” (MICELI, 2001, p. 104). A aquisição de 
todo esse capital cultural, aliada à interlocução com grande número de artistas e intelectuais, 
permitiu que rapidamente se tornasse um dos nomes mais importantes de sua geração.

É amplamente conhecida sua participação decisiva no projeto de renovação artística 
e cultural posto em marcha pelo grupo de modernistas na São Paulo do início do século XX. 
Para o crítico Mário Pedrosa, ao entrar em contato com a exposição de Anita Mafaltti, realizada 
em fins de 1916, Mário de Andrade adquirira o mal modernista de modo irreparável, tal modo 
predisposto ao novo se encontrava então (PEDROSA, 2004, p. 136). Nos anos seguintes, 
iria consolidar-se como um dos principais animadores do movimento modernista e exercer 
uma liderança quase natural, com destaque para a Semana de Arte Moderna de 1922, ruidoso 
marco do movimento com consequências importantes para a cultura brasileira, da qual foi 
um dos principais realizadores.  

Contudo, o protagonismo que exerceu ultrapassou os limites de sua geração e de 
sua cidade natal. Na opinião de Eduardo Jardim, entre os anos de 1917 e 1937, Mário de 
Andrade “foi a figura central da vida intelectual do país. Nenhum escritor, nunca mais, teve 
como ele tanta importância como artista, como formulador de uma interpretação do Brasil e 
como animador cultural” (JARDIM, 2015, p.12). Como outros artistas e intelectuais de seu 
tempo empenhou-se no projeto que ambicionava conciliar, numa país em boa medida ainda 
em processo de formação, a apreensão das singularidades de nossa identidade cultural a um 
projeto de renovação estética e de modernização cultural. 

Diferentes relatos ressaltam a formidável vitalidade de sua personalidade e seu 
empenho na realização de múltiplos projetos em um período de grandes transformações e 
de incipiente mercado intelectual, fatores que contribuíram para tamanho prestígio. Nesse 
sentido, André Botelho salienta que a trajetória intelectual de Mário de Andrade “se encontra, 
3  O verso abre o poema “Eu sou trezentos”, de 1929.
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hoje, inteiramente embaçada e mesmo confundida com a da moderna cultura brasileira. Se 
afirmações desse tipo também podem ser feitas para alguns outros artistas e/ou intelectuais 
brasileiros do século XX, em nenhum outro caso, porém, parece fazer tanto sentido como de 
Mário de Andrade” (BOTELHO, 2012, p. 9). 

De tal maneira que qualquer tentativa de análise de sua trajetória admite múltiplas 
abordagens, fazendo com que se experimente sensação semelhante a “imergir em um oceano de 
possibilidades” (BOMENY, 2012, p. 30). O presente trabalho pretende navegar esse oceano para 
acrescentar algumas linhas às pesquisas que tem se ocupado em desvelar uma particularidade 
relativamente pouco explorada da biografia de Mário de Andrade: seu desempenho como 
dirigente cultural e formulador de políticas culturais. Em anos recentes, contudo, também esse 
aspecto de sua trajetória tem sido objeto de crescente interesse, em razão do caráter precursor 
e mesmo visionário das ações desenvolvidas, que em boa medida assimilaram inquietações 
e temas presentes em sua obra. 

Nosso foco recai, especialmente, na atuação de Mário de Andrade à frente do Departamento 
de Cultura e Recreação de São Paulo (DC), instituição criada em 1935, considerada a iniciativa 
pioneira no desenvolvimento de um arcabouço político e operacional especialmente orientado 
para a formulação e execução de políticas culturais no país. Tangencialmente, iremos tecer 
algumas considerações sobre o Anteprojeto de Preservação do Patrimônio Artístico Nacional 
redigido por Mário, em 1936, a pedido do então ministro da Educação Gustavo Capanema. 

Sua participação no Estado, tanto no DC como no governo federal, são hoje celebradas 
pelo caráter democrático de suas proposições, especialmente “pelo empenho na promoção 
do diálogo criativo entre formas populares e eruditas de arte e cultura, na expansão das 
oportunidades culturais à população menos favorecida e, ainda, no reconhecimento das formas 
de arte e cultura dessa mesma população” (BOTELHO, HOELZ, 2018, p. 340). 

Tenha sido movido por suas convicções ou interesses (BOTELHO, HOELZ, 2018, p. 
340), podemos avençar que Mário de Andrade reconhecia nessas iniciativas uma oportunidade 
única de intervenção na realidade social do seu país, o caminho pelo qual seria possível por 
em prática ações escoradas em anos de pesquisas sobre a cultura brasileira. Segundo Helena 
Bomeny, nosso personagem

foi catapultado à esfera pública e viu-se arrebatado pelas promessas que ali acenavam. 
Entregou-se na exata proporção em que foi consumido. Mas não entrou de mãos vazias. 
O modernista de 1922 trouxe para a política o que acumulara em outras aventuras, em 
inúmeras conexões particulares (BOMENY, 2012, p. 21)

O ímpeto com que se dedicou às funções que assumiu denota a importância e, mais 
ainda, a urgência que creditava a esses empreendimentos, conforme mostraremos adiante. 
Por isso mesmo, especialmente os desdobramentos e a repercussão de sua atuação à frente 
do DC teriam consequências sensíveis em sua trajetória. 
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Contudo, antes de avançarmos na análise desses projetos, é preciso apresentar 
brevemente o panorama político e histórico que os abrigou, para que seja possível compreender 
melhor os rumos que tomaram. 

“VOCÊ VAI ACABAR COM MEU SOSSEGO, M’ERMÃO...!”

O ano de 1930 é reconhecidamente o marco de um acontecimento fundamental do 
processo de organização histórica, política e social do Brasil do século XX. Em outubro desse 
ano, um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do 
Sul depôs o então presidente Washington Luís e impediu que o paulista Júlio Prestes, eleito 
para sucedê-lo, tomasse posse. Em seu lugar, as forças vitoriosas do levante entronizaram no 
poder um dos seus principais articuladores, o gaúcho Getúlio Vargas. A velha ordem advinda 
de 1889 sofria um abalo irrecuperável e a promessa de uma nova República assumia então 
lugar central no teatro da política. 

A princípio, Mário de Andrade esteve entre os apoiadores do movimento, chegando 
mesmo a colaborar com o projeto de renovação educacional proposto por Francisco Campos, 
titular do recém-criado Ministério da Educação e Saúde (JARDIM, 2015, p.109). Mas não 
tardaria para que a simpatia de Mário pelo novo regime se dissipasse em função na nomeação 
de interventores (função análoga ao de governador nos dias atuais) considerados estranhos 
aos interesses paulistas e sua gente. Em 1932, essa indisposição atingiria o ápice e assumiria 
contornos de conflito armado com a insurreição ocorrida em julho desse ano, conhecida como 
Revolução Constitucionalista, que pôs em choque São Paulo e o governo federal. 

Mário de Andrade não tomaria parte diretamente do conflito, mas as divergências do 
momento posicionaram-no em lado oposto ao de vários de seus amigos e colaboradores de 
outros estados. No final de 1932, o conflito se resolveu com a vitória das forças governistas, 
e amigos e personalidades próximas de Mário – figuras como Júlio de Mesquita Filho, diretor 
do jornal O Estado de São Paulo, Paulo Duarte e Prudente de Moraes, neto – foram banidos 
da vida política e exilados (JARDIM, 2015, p. 113). 

Durante todo o ano seguinte, abalado com a derrota de São Paulo e suas consequências, 
viveria um período de desânimo e abatimento, apesar de manter sua atuação como professor 
do Conservatório Dramático e iniciar uma coluna sobre música no Diário de São Paulo 
(JARDIM, 2015, p.114). Contudo, ainda no ano de 1933, o resultado das eleições para escolha 
dos representantes para a Assembleia Constituinte alteraria novamente a relação entre São 
Paulo e o Palácio do Catete. 

Embora o saldo das eleições garantisse folgada maioria ao governo federal, no estado 
de São Paulo a Chapa Única por São Paulo Unido, não alinhada a Getúlio Vargas, elegeria 
dezessete dos vinte e dois deputados ao que os paulistas tinham direito. Segundo o historiador 
Lira Neto tal fato convencera Getúlio “da necessidade de estabelecer uma política de distensão 
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com os paulistas” (NETO, 2013, p. 145), processo que seria por estes celebrado, tendo em 
vista resultarem no atendimento de demandas que reputavam fundamentais. 

Além da votação de uma nova Constituição pelo Congresso e da anistia concedida aos 
opositores do regime do presidente Getúlio Vargas e combatentes de 1932, fora nomeado um 
paulista e civil, Armando de Sales Oliveira, ligado ao Partido Democrático, como interventor 
do Estado. Estavam firmadas as bases para uma trégua nos embates, com o objetivo de arrefecer 
os ânimos de ambos os lados: “Armando teria todas as garantias para exercer o governo 
paulista livre de pressões federais. Em troca, trabalharia para pavimentar a reaproximação 
do estado com Catete, formando um novo partido político com participação na base aliada 
do governo” (NETO, 2013, p. 147). 

Um novo grupo se salientava então no comando da máquina pública paulista, mobilizado 
em torno da elaboração de um projeto para o país que teria em São Paulo o seu epicentro e 
norte. Numa estratégia inusitada, que se mostraria contudo visionária, parte da elite paulista, 
com o objetivo de recuperar o poder e prestígio abalados em 1930 e 1932, resolve investir na 
criação de instituições culturais e de ensino superior, seguros de que “as questões candentes 
do Brasil concentravam-se na precariedade da educação oferecida e na falta de valorização 
da cultura” (BOMENY, 2012, p. 68)  

Os empreendimentos mais importantes do período, e que de fato contribuiriam para 
dar musculatura ao projeto de recuperação do protagonismo de São Paulo, foram a criação do 
já mencionado Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura de São Paulo, da Escola 
Livre de Sociologia e Política (ELSP) e da Universidade de São Paulo (USP). A USP, obra de 
Armando de Sales Oliveira a partir de campanha liderada por Júlio de Mesquita Filho, diretor 
do jornal O Estado de São Paulo. A criação do DC fora obra da parceria entre Armando de 
Sales Oliveira e do prefeito de São Paulo por ele nomeado, Fábio Prado, membro de tradicional 
família paulistana que mantinha relações com os integrantes do modernismo. 

A escassez de quadros, as disputas ideológicas e os interesses pessoais podem ser 
alinhados entre as razões que fizeram com que, entre os anos de 1930 e 1937, os intelectuais 
vinculados ao Partido Democrático de São Paulo tomassem parte na linha de frente desses 
empreendimentos (MICELI, 2001, p. 102). Nesse sentido, é interessante ressaltar a análise 
de Antonio Candido sobre o grupo que participou desses projetos, ao salientar a curiosa e 
paradoxal relação “de uma vanguarda político-cultural à sombra de uma situação oligárquica, 
que a aceitou e apoiou” (CANDIDO, 1985, p. XVI).

Seguramente, boa parte desses intelectuais não ignorava os interesses econômicos em 
disputa, tampouco o jogo de forças entre oligarquias que disputavam o controle político em 
uma época de escassa consciência democrática. Mas a inserção nos quadros políticos e em 
postos da burocracia estatal, em São Paulo e outros estados brasileiros, especialmente a partir 
de década de 1920, foi um meio para garantir aos intelectuais e artistas brasileiros que não 
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podiam contar com a fortuna familiar relativa estabilidade financeira num período em que o 
campo da produção cultural e artística era ainda incipiente e bastante diminuto. 

A relação desses intelectuais com a política era, naturalmente, ambígua e conflituosa. 
Mesmo Mário de Andrade chegou a manifestar movimentos de afastamento e até de repulsa, 
especialmente das disputas partidárias (BARBATO, 2004, p. 93). Compreende-se, nesse 
sentido, a afirmação de Helena Bomeny, ao anotar que Mário de Andrade pode ser considerado 
“expressão fiel da tensão entre a literatura e a política, entre intelectuais e o poder” (BOMENY, 
2012, p. 20).

À época, ele integrava os quadros do Partido Democrático de São Paulo; seu envolvimento 
com o jogo político-partidário, contudo, era antes simbólico que efetivo. Não o animavam as 
disputas que se travavam nessa arena, mas orbitava, como outros de sua geração, o movimento 
de renovação que o Partido Democrático projetava. Mas já então exercia indiscutível liderança 
no meio intelectual e cultural, em âmbito nacional. 

Paulo Duarte, ao receber tanto do governador Armando de Sales Oliveira como do 
prefeito Fábio Prado autorização para prosseguir com o projeto de criação do Departamento, 
sugere então Mário de Andrade como o nome ideal para a direção do DC. Segundo depoimento 
do próprio Paulo Duarte, mais que ideal, julgava-o mesmo imprescindível para o sucesso da 
empreitada (DUARTE, 1977, p. 32).

Por esse motivo, se encarregou pessoalmente de convencê-lo a assumir a direção da 
embrionária instituição, que breve ganharia corpo. Mário de Andrade hesitaria a princípio, 
mas acabaria cedendo aos apelos do amigo, não sem antes vaticinar: “você vai acabar com 
meu sossego, m’ermão...!” (DUARTE, 1977, p. 33). Desse modo, o personagem que nas duas 
décadas anteriores havia movimentado o cenário intelectual e cultural do país assumia então 
um enorme desafio, condizente com a sua estatura e experiência, ao qual deu contornos de 
uma missão.

Em sua passagem pela administração pública Mário de Andrade experimentou 
arrebatamento e frustação em intensidade semelhante. Suas propostas combinavam vanguarda 
e tradição, alta cultura e cultura popular, com especial atenção ao público infantil. O caráter 
coletivo e expansivo das ações realizadas configurava uma perspectiva de atuação com forte 
acento democrático. Mas a renovação política que almejou precisou bater-se com o peso 
da burocracia, da pequena política, do despeito e da ignorância. Ainda assim, sua gestão 
impressiona pela lucidez com que esquadrinhou a realidade social de uma cidade em franco 
processo de transformação, pela abrangência das iniciativas e pelo caráter inovador que as 
presidiu.  

Vamos a ela. 
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O DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO DE SÃO PAULO

O Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo (DC) foi instituído pelo prefeito 
Fábio Prado através do Ato n.º 861, de 30 de maio de 1935. A cidade de São Paulo, já então 
uma metrópole “na qual o moderno e o arcaico conviviam de forma nem sempre pacífica” 
(PENTEADO, 2015, p. 19), passaria a contar com um estruturado organismo de fomento e 
gestão das ações de cultura:

Planejado a partir de algumas estruturas já existentes, como o Theatro Municipal, o 
Arquivo Histórico, o Parque Infantil Pedro II e a Biblioteca Municipal, a concretização 
do projeto representou o esforço sem precedentes de reunir diversos equipamentos 
culturais sob a responsabilidade de uma única instituição (PENTEADO, 2015, p. 19).

 

A estrutura da instituição contou inicialmente com quatro divisões: Bibliotecas; 
Educação e Recreios; Documentação Histórica e Social; Expansão Cultural. Em julho de 
1936, seria criada uma quinta divisão, de Turismo e Divertimentos Públicos. A Divisão de 
Expansão Cultural, de certo modo o centro do projeto, chefiado pelo próprio Mário, era 
responsável pela difusão das mais variadas manifestações artísticas realizadas na cidade, 
ficando subordinadas a ela os serviços de teatro, cinema, radioescola e discoteca pública 
municipal (CALABRE, 2009, p. 22). 

As iniciativas do departamento tinham por objetivo diminuir as assimetrias de  acesso 
aos bens culturais, ainda restritos à uma pequena parcela da população, através da ampliação 
das ações de expansão cultural e de criação de novos públicos para o fazer cultural. O sentido 
a que atribuímos hoje o conceito de democratização cultural pode ser aplicado ao DC, com as 
ressalvas semânticas e históricas necessárias. Nas palavras de Antonio Cândido, o resultado 
dessa orientação foi a idealização de uma política cultural cujo projeto visava “não apenas 
a rotinização da cultura, mas a tentativa consciente de arrancá-la dos grupos privilegiados 
para transformá-la em fator de humanização da maioria, através de instituições planejadas” 
(CANDIDO, 1977, p. XIV). 

O professor e dirigente cultural Carlos Augusto Calil, que tem se dedicado à pesquisa 
sobre a gestão de Mário de Andrade no DC, sintetiza do seguinte modo o espírito que moveu 
essa experiência:

Mário de Andrade participou ativamente de um projeto político da elite paulistana, 
de cunho social-democrata, que via no acesso à cultura um meio eficaz de suplantar o 
atraso intelectual e político. O grupo de Paulo Duarte, Sérgio Milliet, Rubens Borba 
de Moraes, do qual Mário de Andrade fazia parte, reunido em torno do governador 
Armando de Sales Oliveira, visava criar instituições que, uma vez este eleito presidente, 
seriam implantadas no país. São Paulo tornou-se um laboratório de políticas públicas de 
promoção do bem-estar social pela via da cultura, sem populismo (CALIL, 2015, p.14)

 

Nesse sentido, é importante salientar que o Departamento não era simplesmente afeito 
às pautas eminentemente culturais, mas também “abrigava ações de Assistência Social, 
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Esportes, Lazer, de Turismo, Estatística e Planejamento, Meio Ambiente, tudo o que se 
pudesse classificar sob o manto da educação lato sensu” (CALIL, 2015, p.14). Esse conceito 
abrangente de ação e a decisão de destinar 10% do orçamento municipal para colocá-lo em 
prática, decisões do próprio prefeito Fábio Prado ancoradas em um dispositivo presente na 
Constituição Federal promulgada em 1934, simbolizam o prestígio com que contava Mário 
de Andrade e o DC. Além disso, sua relevância pode ser aferida pelo fato de que a estrutura 
da Prefeitura contava com apenas outros cinco departamentos: Obras; Expediente e Pessoal; 
Higiene; Fazenda; Jurídico (CALIL, 2015, p.14).

Mário de Andrade também emprestaria o seu prestígio e rede de relacionamentos ao 
conjunto de iniciativas do departamento, que contou com a colaboração de nomes importantes 
da cultura e da arte – Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Roquete Pinto, Francisco Mignone – 
e de professores franceses da recém-criada Universidade de São Paulo – Claude Lévi-Strauss, 
Paul Arbousse-Bastide, Pierre Monbeig. Na realidade, a estreita ligação do departamento com 
a USP e a ELSP é capítulo dos mais interessantes, por inaugurar em São Paulo a prática da 
pesquisa acadêmica orientada para a compreensão da realidade e produção de dados para a 
administração pública. Nas palavras da pesquisadora Vera Cerqueira

Os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores ligados direta ou indiretamente às 
duas instituições de ensino de Ciências Sociais, sob os auspícios do Departamento de 
Cultura de São Paulo, transformaram esse órgão municipal – respeitados os limites 
de sua atuação e função – em um espaço de discussão e de investigação científica 
(CERQUEIRA, 2014, p. 37)

Outro aspecto interessante a salientar é a simbiose que se operou entre os dois 
personagens, o diretor do DC e o intelectual e artista, na condução das políticas postas em 
marcha pela instituição. Estas políticas sintetizavam em boa medida anos de pesquisa e 
investigação sobre a cultura e realidade brasileiras, que o levaram inclusive a realizar, na 
década de 1920, três viagens etnográficas por diferentes regiões brasileiras4. Por essa razão, 
Roberto Barbato afirma que 

4  A primeira viagem ocorreu durante a Semana Santa de 1924, quando tomou parte, junto a Dona Olivia 
Guedes Penteado, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e René Thiollier na “viagem de descoberta do Brasil”, 
em que percorreram as cidades históricas de Minas Gerais na companhia do poeta franco-suíço Blaise Cendrars 
(LOPEZ; FIGUEIREDO, 2015, p.20). Mas seriam as duas viagens posteriores, mais longas e percorrendo 
principalmente regiões e cidades dos estados do norte e nordeste do país, que exerceriam influência decisiva no 
espírito do poeta. Entrava em cena a figura do Turista Aprendiz, título da publicação que reuniu seus relatos das 
viagens. 
Nessas jornadas a fruição turística conviveu (ou se confundiu) com um caráter exploratório, de observação e 
registro das manifestações da cultura popular e do folclore. A primeira, entre maio e agosto de 1927, contou com 
a participação de Dona Olivia Guedes Penteado, acompanhada da sobrinha, Margarida Guedes Nogueira, e de 
Dulce do Amaral Pinto – filha da pintora Tarsila do Amaral (LOPEZ; FIGUEIREDO, 2015, p.22). O roteiro da 
viagem está descrito de forma bem-humorada no subtítulo do livro – O Turista Aprendiz: viagens pelo Amazônia 
até o Peru, pelo Madeira até a Bolívia e por Marajó até dizer chega. A segunda foi muito diferente, já que Mário de 
Andrade viajou sozinho, entre novembro de 1298 e fevereiro de 1929. Reencontrou amigos em diferentes cidades 
e passou o Carnaval no Recife, entregue à liberalidade da festa e em estado de esfuziante alegria (JARDIM, 2015, 
p.91). Os amigos também iriam auxiliá-lo nas pesquisas etnográficas ao longo dos locais percorridos, propósito 
expresso da viagem, melhor alcançado nesta do que nas incursões anteriores. 
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a maioria das atividades promovidas pela instituição paulistana reflete algumas 
inquietações expostas em sua obra, na década anterior. De certo modo, há uma 
“continuidade” entre sua produção individual e os ideais propostos para a realização 
dessas atividades. Trata-se, pois, de uma “personificação” de seu projeto de investigação 
da realidade nacional (BARBATO, 2004, p. 53)

Mas certamente uma das características mais marcantes de sua gestão relaciona-se com 
a atenção dispensada ao que hoje denominamos patrimônio imaterial, cuja promoção adquiriu 
caráter transversal em sua gestão a toda a sua gestão. Na realidade, Mário de Andrade foi 
pioneiro em formular um conceito de cultura que conjugasse os aspectos materiais e simbólicos 
do fazer cultural. Um registro importante dessa percepção visionária encontra-se expresso no 
Anteprojeto de Preservação do Patrimônio Artístico Nacional que redigiu em 1936, atendendo 
a um pedido pessoal do então ministro da Educação Gustavo Capanema. 

Nesse documento, que deveria nortear a institucionalização do Serviço do Patrimônio 
Artístico Nacional (SPHAN), Mário de Andrade sugeriu compreender o registro, defesa e 
promoção do patrimônio cultural brasileiro sob o prisma de uma concepção bastante abrangente 
de bem cultural, antecipando em vários aspectos, especialmente na dimensão do imaterial 
e simbólico, concepções que levariam ainda várias décadas para se cristalizar, mesmo em 
âmbito internacional (TORELLY, 2015, p. 12). 

O projeto final de criação do órgão, redigido ao cabo por Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, nomeado o seu primeiro diretor, cargo que exerceria até 1967, não contemplou 
integralmente suas proposições, sendo “abandonado naquilo que trazia de mais desafiador 
e avançado para seu tempo: a memória dos grupos populares, das etnias que compõem a 
brasilidade, da diversidade dos saberes e fazeres do país” (BOTELHO, 2007, p. 117). Para 
além das dificuldades operacionais inerentes ao escopo da proposta, é preciso salientar que a 
‘generosidade etnográfica’ que a permeava entrava em choque com a política de preservação 
preconizada pelos dirigentes do SPHAN, interessados no patrimônio ‘pedra e cal’ e nas 
manifestações do barroco (MICELI, 2001, p. 360). 

Contudo, se no plano federal suas ideias não seriam implantadas, no âmbito municipal 
Mário de Andrade atuou para coloca-las em prática, em consonância com o ideário modernista 
e os conceitos expressos no Anteprojeto do SPHAN: 

No intuito de investigar aspectos formadores de uma verdadeira “brasilidade”, 
realizaram-se pesquisas de manifestações da cultura popular no interior do estado de 
São Paulo e, na Bahia, Camargo Guarnieri participou do II Congresso Afro-Brasileiro. 
Essas iniciativas culminaram naquele que talvez tenha sido o mais ambicioso dos 
projetos do Departamento de Cultura: A Missão de Pesquisas Folclóricas (PENTEADO, 
2015, p. 21).

Projeto realmente ambicioso, a Missão pode ser considerada símbolo da 
“institucionalização da experiência de Mário de Andrade como o turista aprendiz” (PENTEADO, 
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2015, p. 21). Esse formidável projeto é realizado, contudo, nos estertores da gestão de Mário 
de Andrade à frente do Departamento, mas iria se constituir um dos seus mais importantes e 
duradouros legados. A próxima sessão se dedica a ele. 

MISSÃO DE PESQUISAS FOLCLÓRICAS

A Missão tem início em fevereiro de 1938, quando parte de São Paulo rumo aos estados 
do Norte e Nordeste do Brasil um grupo composto por Luís Saia, a quem coube chefiar a 
expedição; Martin Braunwieser, musicólogo e maestro; Benedicto Pacheco, que desempenhava 
a função de técnico de som; e Antônio Ladeira, ajudante geral. Entre fevereiro e julho desse 
ano, visitaram cinco cidades em Pernambuco, dezoito na Paraíba, duas no Piauí, uma no 
Ceará, uma no Maranhão e uma no Pará. 

Não se tratava, contudo, de mera viagem turística. Antes, o papel que iriam desempenhar 
mais apropriadamente se assemelhava ao de corajosos desbravadores, destinados a uma 
jornada cujo caráter era exploratório e de pesquisa, contava com propósitos bem definidos 
e demandava certa urgência na sua execução: prospectar, coletar e registar, em diferentes 
suportes, as manifestações da cultura popular, com seus ritos, saberes e modos de vida, que 
se reproduziam nessas regiões.  

 Partiram de São Paulo munidos dos “mais modernos recursos da técnica para o registro 
fonográfico, fotográfico e cinematográfico das manifestações” (PENTEADO, 2015, p. 23), e 
previamente orientados teórica e metodologicamente para a pesquisa etnográfica. Luís Saia 
havia frequentado o curso de Etnografia ministrado antropóloga Dina Lévi-Strauss entre abril e 
outubro de 1936, deliberadamente criado com o intuito de formar pesquisadores especializados 
em folclore (PENTEADO, 2015, p. 23).

A Missão, contudo, iria se revestir de caráter quase heroico. Embora os mais avançados 
para a época, os equipamentos usados para o registro eram pesados, de difícil operação 
e inadaptados à mobilidade (CALIL, 2010), o que amplificava as dificuldades já à época 
naturais a um empreendimento de tal natureza por territórios ainda inóspitos e com escassa 
infraestrutura. 

A despeito das dificuldades que enfrentaram no caminho os viajantes procederam 
ao registro e coleta de um vasto material, indicativo da rica diversidade cultural espraiada 
pelo território brasileiro, e que conforma um formidável mosaico de festas, cantos, danças, 
instrumentos musicais e peças de cultos religiosos. 

A experiência, inovadora para a época e inédita na sua execução, pode ser considerada 
o primeiro esforço efetivo e metodicamente orientado de mapeamento e registro das dinâmicas 
culturais brasileiras. A urgência a que se impunha essa Missão respondia à necessidade 
de “registrar as manifestações da cultura popular em vias de desaparecimento, face à 
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industrialização e à difusão massificada de referências culturais estrangeiras por meio do rádio 
ou do cinema” (PENTEADO, 2015, p. 24). Como salientamos mais acima, sua artesania era 
igualmente decorrência da reconhecida contribuição que Mário de Andrade e seus colabores 
atribuíam a essas manifestações no desvelar de uma estética e identidade genuinamente 
brasileiras.

Contudo, os rumos da política nacional já eram outros quando esses viajantes retornaram 
a São Paulo. A instituição da ditadura do Estado Novo, no final de 1937, iria por fim ao curto 
interregno mais arejado de todo o primeiro governo de Getúlio Vargas. Ironicamente, um 
dos principais fatores que precipitaram o golpe deflagrado era justamente “o crescimento da 
candidatura do paulista Armando de Sales Oliveira à presidência durante o ano de 1937, com 
perspectiva de ser eleito em janeiro de 1938” (CALIL, 2015, p. 16). 

De fato, Armando de Sales Oliveira já havia se descompatibilizado do cargo de 
governador e fazia aberta campanha. Ironicamente, aquele que havia sido um dos fiadores 
do projeto de criação do DC, em torno do qual se articulava o grupo de Mário de Andrade 
e Paulo Duarte, involuntariamente tornou-se responsável pelo ocaso do Departamento. Os 
estados da federação passariam para a intervenção federal, e o prefeito Fábio Prado, substituído 
pelo engenheiro e urbanista Prestes Maia, técnico pouco interessado – e mesmo hostil – às 
ações da instituição. Mário de Andrade é exonerado em maio de 1938 e se muda para o Rio de 
Janeiro, cidade em que “não encontrou tarefa à altura de seu prestígio e capacidade” (CALIL, 
2015, p. 16).  

Terminaria assim, de forma repentina e melancólica, a contribuição de um dos mais 
importantes intelectuais brasileiros à administração pública. O DC não teria as atividades 
encerradas com a saída de Mário de Andrade, servindo mesmo de embrião à atual Secretaria 
Municipal de Cultura de São Paulo. Mas tardaria a recuperar semelhante protagonismo. Na 
realidade, o prestígio com que contou o Departamento de Mário de Andrade, em termos de 
recursos financeiros e centralidade política, não mais se repetiu. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mário de Andrade se entregou completamente à aventura do DC, em prejuízo de sua 
carreira literária e de sua vida pessoal. Tamanha entrega lhe custaria caro. Aparentemente, 
não teria se recuperado do trauma ocasionado pela saída abrupta da instituição e a interrupção 
de projetos que reputava tão importantes, para os quais havia dispendido grande energia e 
depositava tanta esperança. Segundo Carlos Calil, Mário não compreendeu a natureza política 
de seu afastamento, fato que não impediu que nomes importantes de sua gestão à frente do 
Departamento seguissem com suas atividades (CALIL, 2015, p. 16). Paulo Duarte, que viveu 
com ele a euforia e desilusão do período, afirma que “a sua expulsão do Departamento de 
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Cultura foi uma sentença de morte. Mário (se) suicidou aos poucos, matou-se de dor, revolta 
e angústia” (DUARTE, 1985, p. 3). 

O programa idealizado por Mário de Andrade era avançado para a época e foi posto em 
ação em um período de grande rivalidade entre diferentes grupos políticos, interessados em 
tornar hegemônico o projeto de país que encarnavam. Não sobreviveu aos embates políticos, 
à incompreensão e à aridez intelectual do se/u tempo. Essencialmente antiautoritário e 
coletivo foi descartado quando forças autoritárias e centralizadoras muito mais poderosas 
se consolidaram (JARDIM, 2015, p. 145). Em carta a Paulo Duarte, datada de três de abril 
de 1938, expressaria de forma contundente o sentimento de derrota e amargura: “Sacrifiquei 
por completo três anos de minha vida começada tarde, dirigindo o D.C. Digo por completo 
porque não consegui fazer a única coisa que, em minha consciência justificaria o sacrifício: não 
consegui impor e normalizar o D.C. na vida paulistana” (DUARTE, 1977, P. 158). Faleceria 
menos de sete anos depois dessa missiva. 

Oito décadas decorridas desse desabafo, com a cômoda distância imposta pelo tempo, 
é possível contemporizar, em alguma medida, a agonia do nosso personagem. É certo que 
os anos vindouros testemunhariam um departamento de cultura com limitada capacidade 
operacional e programática, distante do vigor que Mário e seus colaboradores haviam imprimido 
à instituição. Mesmo a memória de sua atuação como dirigente cultural permaneceu de certo 
modo esmaecida por décadas. 

Mas, de todo modo, é preciso reconhecer que o arcabouço conceitual que orientou as 
práticas do gestor Mário de Andrade foi sendo historicamente recuperadas e tem servido de 
norte ao desenvolvimento de diferentes políticas culturais ao longo dos últimos anos. Hoje, 
em reconhecimento do seu empenho no desenvolvimento de uma política cultural coerente 
e estruturada em um país ainda tão marcadamente desigual, todo um esforço vem sendo 
realizado para atualizar o legado desse dirigente cultural extraordinário, à luz dos desafios 
colocados para o campo cultural na atualidade em face das enormes mudanças sociais, políticas, 
demográficas e informacionais que tem palco no século XXI. 

Além disso, o farto material acumulado pela Missão de Pesquisas Folclóricas, paciente 
e cuidadosamente inventariado e sistematizado por Oneyda Alvarenga, grande colaboradora e 
amiga, está disponível para a consulta no Centro Cultural São Paulo. Legado mais importante 
de sua gestão à frente do DC tem sido objeto da atenção de pesquisadores e interessados nas 
dinâmicas culturais mais profundas do nosso país. Constituí um registro vivo de manifestações 
que ainda hoje, mesmo sob condições as mais difíceis, são reproduzidas em diferentes pontos 
do território brasileiro. 

É certo que a cidade de São Paulo que assistiu a entrada do século XXI é muito diferente 
daquela em que viveu (e morreu de amores) o poeta. A política permanece tão fria e insensível 
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aos grandes espíritos, como o era há oitenta anos, e as instituições públicas de cultura padecem 
sob o peso da instabilidade e do descompromisso com uma agenda programática mínima.  

Ao menos, a ampliação dos meios digitais para a disseminação e recuperação de 
informações tem permitido às gerações atuais conhecer melhor o servidor público e gestor 
exemplar que existe por trás do escritor de obras literárias cuja leitura ainda hoje nos causa 
vertigem, tal o caso de Macunaíma, o herói de nossa gente. E São Paulo tem hoje na cultura 
um dos seus maiores atrativos, defendida por número maior de pessoas do ataque da mesma 
incompreensão e ignorância que vitimou Mário e o Departamento, e que ainda nos assombra 
e acompanha. 

No livro que organizaram sobre a “literatura burocrática” do diretor Mário de Andrade 
Carlos Calil e Flávio Rodrigo Penteado brindam os seus leitores com um prólogo que reproduz 
um comovente trecho de uma carta do poeta à Câmara Cascudo, tomado pela euforia com os 
trabalhos que então se iniciavam no Departamento. Opto por imitá-los o gesto, mas com os 
sinais trocados: esse texto encerra o presente trabalho. 

 Quem dera essas palavras nos inspirem a mesma paixão com a qual Mário de Andrade 
se dedicou ao desenvolvimento de uma política cultural democrática, múltipla e inclusiva, 
orientada para a superação de nosso atraso intelectual, projeto ainda tão necessário quanto 
fugidio. E para que nos impulsionem a perseguir os generosos propósitos que nortearam essa 
singular experiência de gestão cultural em São Paulo:

“Ah, você nem imagina o que está sendo minha vida, uma ferocidade deslumbrante, 
um delírio, um turbilhão sublime, um trabalho incessante, dia e noite, noite e dia, 
me esqueci já da minha língua literária, a humanidade de fez até voltar a uma língua 
menos pessoal, já me esqueci completamente de mim, não sou, sou um departamento 
da Prefeitura municipal de S. Paulo. Me apaixonei completamente. Também a coisa 
não era para menos, bateu uma aura de progresso nesse município sofrido, veio um 
prefeito que topa das coisas de cultura também, incrível! E me chamaram para dirigir 
a coisa, imagine só, numa terra em que tudo está por fazer! Tou fazendo”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBATO JR, Roberto. Missionários de uma utopia nacional-popular: os intelectuais e 
o Departamento de Cultura de São Paulo. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2004.

BOMENY, Helena. Um poeta na política: Mário de Andrade, paixão e compromisso. Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. 



134

BOTELHO, André; HOELZ, Maurício. Macunaíma contra o Estado Novo. In: Novos Estudos 
Cebrap, v.37, n.2, 2018, pp. 335-357.

BOTELHO, André. De olho em Mário de Andrade: uma descoberta intelectual e sentimental 
do Brasil. São Paulo: Claro Enigma, 2012. 

BOTELHO, Isaura. A política cultural e o plano das ideias. In: RUBIM, A. A. C.; BARBALHO, 
A. (orgs.). Políticas culturais no Brasil. Salvador: Edufba, 2007.

CALABRE, Lia. Políticas culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2009. 

CALIL, Carlos Augusto. O poder de mandarzinho. In: CALIL, Carlos Augusto; PENTEADO, 
Flávio Rodrigo (orgs.). Me esqueci completamente de mim, sou um departamento de 
cultura. São Paulo: Imprensa Oficial, 2015. 

CALIL, Carlos Augusto. Mário da Cultura Andrade. In: Missão de Pesquisas Folclóricas: 
cadernetas de campo. NASCIMENTO, Aurélio Eduardo; CERQUEIRA, Vera Lucia Cardim 
(orgs.). São Paulo: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo, 2010. pp. 3-5.

CÂNDIDO, Antonio. Prefácio. In: DUARTE, Paulo. Mario de Andrade por ele mesmo. SP: 
Hucitec/Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, 1977. 

CERQUEIRA, Vera Lúcia Cardim de. Ciências Sociais na Gestão Mário de Andrade: 
contribuições de Samuel Lowrie e Dina Lévi-Strauss. SP: Fapesp; Anablume, 2014. 

DUARTE, Paulo. Mario de Andrade por ele mesmo. SP: Hucitec/Secretaria da Cultura, 
Ciência e Tecnologia, 1977. 

JARDIM, Eduardo. Mario de Andrade: Eu sou trezentos: vida e obra. Rio de Janeiro: 
Edições de Janeiro, 2015. 255p.

LOPEZ, Telê Ancona; FIGUEIREDO, Tatiana Longo. Por esse mundo de páginas. In: 
ANDRADE, Mário de. O turista aprendiz. Brasília: IPHAN, 2015. pp. 16-43.

MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.



135

NETO, Lira. Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013.

PENTEADO, Flávio Rodrigo. sonhar, respirar, conversar, viver Departamento. In: CALIL, 
Carlos Augusto; PENTEADO, Flávio Rodrigo (orgs.). Me esqueci completamente de mim, 
sou um departamento de cultura. São Paulo: Imprensa Oficial, 2015. pp. 18-25.

TORELLY, Luiz Philippe Peres. O turista aprendiz e o patrimônio cultural. In: ANDRADE, 
Mário de. O turista aprendiz. Brasília: IPHAN, 2015. pp. 11-15.



A
na

is 
d

o 
X 

Se
m

in
ár

io
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Po

lít
ic

as
 C

ul
tu

ra
is 

06
 a

 0
9 

d
e 

m
ai

o 
d

e 
20

19
 •

 F
un

d
aç

ão
 C

as
a 

d
e 

Ru
i B

ar
bo

sa
 •

 R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 •

 B
ra

sil

136

LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL DEL URUGUAY 
EN LAS DÉCADAS DEL 30 Y 40 DEL SIGLO XX. LA 
CONFORMACIÓN DE ELENCOS ESTABLES EN EL 

PROCESO DE ESTATIZACIÓN CULTURAL

Victoria Lembo 1

RESUMO: El objetivo de este trabajo es dar a conocer las particularidades que 
caracterizaron a la institucionalidad cultural pública del Uruguay en las décadas del 
30 y 40 del siglo XX. El interés de centrarnos en este período surge de la hipótesis 
de que es por estas décadas en que se consolida un proceso iniciado un tiempo atrás 
en el cual el Estado se posiciona como un actor clave en lo que refiere al campo 
cultural. Con la creación del Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (SODRE) 
en 1929, la Comedia Nacional en 1947 y la Escuela Municipal de Arte Dramático 
en 1949, se produce la captación por parte del Estado de variados artistas a través 
del otorgamiento de cargos públicos para la conformación de cuerpos estables. A 
su vez, la capacitación así como la adquisición de infraestructura cultural  pasan a 
ocupar un lugar destacado en las políticas públicas en cultura de la época. 

PALAVRAS-CHAVE: institucionalidad cultural en el Uruguay, estatización de la 
cultura, elencos estables, SODRE, Comedia Nacional

El hecho de analizar la institucionalidad cultural2 o mejor dicho, los procesos 
históricos que la conforman, permite conocer las estructuras y organizaciones así 
como el conjunto de leyes y normas que el Estado y la sociedad civil han creado a lo 
largo del tiempo para desarrollar su política cultural. También posibilita comprender 
las tendencias consolidadas así como las transformaciones que las instituciones 
rectoras han enfrentado en sus funciones y competencias a lo largo del tiempo. Un 
análisis de este tipo, permite asimismo visualizar no sólo la actuación estatal sino 
1  PDU Políticas Culturales y Políticas de la Cultura. Centro Universitario Regional Este. 
Universidad de la República CURE - UDELAR victorialembo@gmail.com
2 Cuando hablamos de institucionalidad cultural pública nos referimos no solo a los 
organismos con los que cuenta el Estado para desarrollar y/o evaluar su política cultural, sino también 
al conjunto de leyes y normas que rigen el campo cultural. También me refiero al personal contratado 
para la gestión de estas instituciones, en los presupuestos asignados para financiar dichos organismos 
e implementar las leyes y normas en materia cultural, en los instrumentos utilizados para financiar 
dichas estructuras y organizaciones, en las disposiciones internacionales que marcan la agenda de 
los gobiernos, en el lugar que ocupa la acción privada proveniente de la sociedad civil, entre otras 
cuestiones. (Squella, A; 2008) (Garretón s/f).
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el peso o la presión que ha ejercido la sociedad civil en la conformación de los entramados 
institucionales de cada época (a veces a través de reivindicaciones, demandas o simples 
iniciativas). Es así que con el análisis de dichos procesos, se puede lograr la comprensión 
de los paradigmas desde los cuales se han pensado las políticas culturales, pero también 
las proyecciones del país hacia el futuro así como la elaboración de su pasado. Se puede 
comprender también de que manera se piensa y se instrumenta la relación de la cultura con 
la educación, la tecnología, la información y la comunicación. Por otro lado, permite conocer 
la concepción de cultura hegemónica concebida en cada momento histórico debido a que la 
reorganización institucional de una sociedad en un tiempo dado, tiene siempre una concepción 
de cultura detrás. 

¿DESDE CUÁNDO EXISTE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL EN EL 
URUGUAY?

Podríamos decir que en el país existe institucionalidad cultural desde que existe algún 
debate y/o iniciativa proveniente de la sociedad civil o el Estado referido al campo cultural 
artístico. (Bayardo, 2008).

En lo que respecta a Uruguay, así como en muchos otros países latinoamericanos, las 
primeras intervenciones desde el ámbito estatal en la esfera cultural artística, apuntaron a 
modernizar la región y fueron pensadas como proceso de ruptura con un pasado considerado 
atrasado y pobre y la búsqueda de un relato nacional propio (Nivón Bolán, 2013). La cultura 
fue concebida como uno de los ámbitos privilegiados para reproducir el modelo europeo a 
través de la adjudicación de la condición de patrimonio a determinados objetos, convertidos en 
el acervo nacional. En este proceso en el que las iniciativas provinieron de la esfera pública así 
como del ámbito privado -especialmente desde las elites letradas de la época-, se crearon los 
museos, las escuelas públicas, las bibliotecas nacionales y los archivos nacionales, así como 
diversos institutos avocados a la enseñanza y difusión de la música y las artes plásticas, etc.

Con la creación de la Biblioteca Nacional en 18163, del Archivo General en 1827 
y del Museo Nacional en 1837 se manifestaron los principales objetivos del proceso de 
institucionalización de la cultura de la época en nuestro país: el acervo, la documentación y 
la exhibición. La cultura fue concebida desde la esfera pública con una mirada patrimonialista 
sirviendo como sustento al relato nacional. (de Torres, I; 2015)

Por otra parte, con la inauguración de otras tantas instituciones a fines del siglo XIX 
y principios del XX desde el ámbito privado, podemos visualizar el rol crucial que jugó la 
sociedad civil de la época al promover la fundación de instituciones clave que determinaron la 
vida cultural del país a la vez que instauraron y legitimaron por mucho tiempo una concepción 
particular de cultura asociada a las bellas artes y las letras. Este es el caso del Teatro Solís, 
3  La fundación de algunas instituciones da cuenta de la peculiaridad del proceso de institucionalidad 
cultural del país cuya temporalidad es anterior a la constitución del aparato estatal nacional.
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fundado en 18564 originado por iniciativa de un grupo de ciudadanos; la creación del Instituto 
Verdi en 1890 por dos músicos uruguayos Francisco y Luis Sambucetti; la fundación del 
Ateneo del Uruguay en 1877 surgida de la fusión de varias instituciones de la sociedad civil. 
Por último, es interesante destacar la fundación del Círculo de Bellas Artes en 1905 a cargo 
de un grupo de universitarios de diversas disciplinas que tuvo como objetivo incrementar la 
cultura artística nacional, divulgando las enseñanzas que podrían impartir en nuestro medio 
los becados uruguayos que habían cursado estudios en academias europeas. El Círculo de 
Bellas Artes constituye un ejemplo del incipiente apoyo del Estado a una iniciativa privada, 
en este caso, a través del otorgamiento de becas en el exterior para incentivar la creación y 
la formación artística. 

A pesar de que este tipo de apuesta a la formación fue muy importante para las artes 
plásticas y la música, no dejó de constituir una excepción; como señala de Torres, I (2013; 
2015), la formación de artistas no fue uno de los instrumentos priorizados por el Estado hasta 
algunas décadas después. 

Como menciona la autora, hasta las primeras décadas del siglo XX el Estado estuvo 
presente en lo que respecta al apoyo, fortalecimiento y difusión del campo artístico cultural 
pero priorizando otros instrumentos que poco tenían que ver con la incorporación de artistas al 
aparato estatal o la apuesta firme y constante para la formación de los mismos. La adquisición 
de infraestructura para el desarrollo y la promoción de la actividad cultural tampoco fue común 
en esos años. En su lugar, los instrumentos priorizados por el Estado para apoyar la creación 
artística fueron más que nada los premios, los encargos o las erogaciones. El apoyo para la 
actuación de bandas de música que actuaban en eventos o festividades al aire libre también 
formó parte de las vías que instrumentó el Estado para apoyar y difundir la actividad artístico 
cultural5. (de Torres, I; 2015).

“ No se construyeron teatros, ni salones, ni escuelas, ni orquestas, ni elencos teatrales, 
sino que se optó por un instrumento como el premio, que por un lado no requería 
una gran inversión dada la exigüidad de los montos propuestos, y por otro tampoco 
comprometía un esfuerzo sostenido de financiación, como lo hubieran demandado las 
otras propuestas.” (op.cit: 160).

LA INSTITUCIONALIDAD CULTURA AL INICIO DEL SIGLO XX.

Es imposible caracterizar las décadas del 30 y 40 sin hacer referencia a lo que ocurrió 
en el país en los primeros años del siglo XX. Como señalan Barrán (1995) y Caetano (2015; 

4   “La inauguración del Teatro Solís, marca un nuevo período en la vida musical uruguaya. Aquí tienen 
lugar innumerables espectáculos a cargo, muchas veces, de los más famosos artistas de la época que visitaban el 
país y también de artistas nacionales. Asimismo se da lugar a la formación de los primeros conjuntos instrumentales 
más o menos estables.  (Balso, H; 1968)
5  Un ejemplo de ello es el apoyo otorgado al músico Sambucetti, organizador de los conciertos y de 
la orquesta sinfónica para establecer los conciertos populares para las clases menos privilegiadas de la época. 
(Achugar, 1987)
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1987) la primera etapa es fundacional y parece clave para explicar algunas de las características 
y la mentalidad dominantes en el país hasta muy avanzado el siglo. 

El “Uruguay Batllista” como se lo conoció, debido a la influencia que tuvo para el país 
el presidente José Batlle y Ordóñez6 se caracteriza por ser una etapa en la que se concretó el 
proceso de  “modernización” iniciado en el último cuarto del siglo XIX y donde el Estado se 
legitima y afirma su autonomía7. Asimismo la sociedad uruguaya completa su primer modelo de 
configuración nacional así como su imaginario, a partir del conglomerado heterogéneo que era 
la población residente y de la segmentación económica y cultural que la caracterizaba. Desde 
inicios del siglo hasta por lo menos la década del 30, el país se expande económicamente - 
gracias a los ingresos derivados de las exportaciones agropecuarias-, se logra la consolidación 
de la democracia política y se realiza una importante reforma social8. Mucho de los avances 
logrados formaron parte del proceso de integración nacional y la población se transformó de 
este modo en ciudadanía. (Caetano, G; 2010). En este contexto se facilitó la nacionalización de 
los inmigrantes; se priorizaron las comunicaciones para integrar el territorio con la población 
y se entabló una política  de escolarización primaria y secundaria presente en todo el territorio 
con el objetivo de integrar culturalmente a todos los habitantes. Con la universalización del 
voto, la frecuencia de elecciones y la organización de partidos modernos se promovió la 
incorporación de la población al proceso político. (Caetano, G; 2015). En lo que respecta a la 
reforma social, se logró una legislación avanzada9 y se secularizó la vida púbica y privada10. 

El Estado asumió también un papel protagónico no sólo en lo que respecta a las 
comunicaciones y el transporte sino en la vida económica en general transformando al país 
en el primer “Estado de bienestar” del continente. (Pendle, G. en Rodríguez Villamil; Sapriza 
1984). 

El ambicioso proyecto batllista tendió a favorecer a los sectores urbanos y sobre todo a 
la naciente clase media la cual integraba al gran aluvión de inmigrantes que recibió el país en 
esas décadas. En 1908 el Uruguay contaba con 1.042.000 habitantes según el Censo realizado 
ese año y apenas duplicó su población en 1930, estimada en 1.900.000 (Barrán, J.P; 1995). 
6 “La noción de “uruguay batllista” se vincula con el proyecto y la acción política de José Batlle y Ordóñez 
(político perteneciente al partido Colorado, nacido en 1856 y fallecido en 1929, dos veces presidente de la 
República entre 1903 y 1907 y entre 1911 y 1915).
7 La puesta en marcha de la democracia política en el país, a partir de la vigencia de la segunda Constitución 
de la República en 1919 completó la configuración originaria del sistema político uruguayo. (Caetano, 1987).
8 Es importante mencionar que a partir de 1916 se producirá lo que se denominó como “la quiebra del 
modelo” debido a la demanda creciente de recursos por la política redistributiva y la modernización social. Se 
registra entonces una “reacción conservadora”, radicalizándose los partidos y sectores políticos que representaban 
a los intereses ganaderos y emergiendo estos mismos como un grupo de presión mediante la Federación Rural 
(creada en 1915). Ellos pretendían y lograron hasta cierto punto neutralizar el proyecto reformista. A partir de aquí 
el batllismo es obligado a contemporizar. (Benvenuto, L en Rodríguez; Sapriza (1984.)
9  Entre otras cuestiones se legisla el trabajo, protegiendo a los obreros y otros sectores populares (la ley 
de 8 horas fue aprobada en 1915) así como otorgando garantías para el retiro de los trabajadores establecidas por 
diferentes leyes que fundaron Cajas de Jubilaciones para casi todos los oficios en los años 20. En otro orden, se 
aprobó la ley de divorcio por causal (1907) y la mujer obtuvo en 1913 la ley de divorcio “por su sola voluntad”. 
En 1932 logró el derecho al sufragio.(Barrán, J.P; 1995).
10  El Estado y la Iglesia se separaron por la Constitución de 1917.
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Es así como el Uruguay del Centenario se pensaba a si mismo como cosmopolita, 
eurocéntrico y endointegrador: la apertura al inmigrante (europeo occidental) iba de la mano 
con la omisión o la valoración negativa respecto del aporte de los inmigrantes de otras 
procedencias y con el desdén hacia la figura de las poblaciones indígenas o afrodescendientes. 
La ausencia de estos grupos étnicos así como de religiones que “resistieran los avances de la 
civilización”, va a ser la base para la construcción de la excepcionalidad uruguaya -a nivel 
internacional pero sobre todo a nivel latinoamericano- que tanto ha caracterizado la forma de 
pensarse de los uruguayos. (Caetano, G: 2015).

Una gran suerte de estatismo alcanzado por estos años (más allá de las disputas 
partidarias e ideológica) expresado bajo la forma de una primacía de “lo público” sobre “lo 
privado”, de “lo colectivo” sobre “lo individual”, perfilará por varias décadas las claves de 
la identidad y la política nacional. (op. cit). 

En lo que refiere específicamente al campo cultural y artístico, Achugar, H; (1987) 
identifica los   inicios de la estatización y burocratización de la cultura a partir de 1916 cuando 
se produce un quiebre del modelo batllista debido a una fuerte reacción conservadora -como ya 
vimos- conocida como el Alto de Viera. La transformación que sufre el Estado en estos años 
(pasa de ser un Estado interventor y popular a un Estado administrador y acuerdista) permite 
según el autor, observar los mecanismos a través de los cuales se burocratiza la cultura y se 
captan intelectuales para ser incorporados a la esfera pública. Señala especialmente el artículo 
100 de la constitución de 1917 que crea los Entes Autónomos -que suponen la incrustación en 
el Estado de entes paraestatales integrados por delegados de los sectores profesionales y de la 
administración que intervendrán en la toma de decisiones- así como la legislación y decretos 
generados en estos años sobre la cultura y la enseñanza que denotan un Estado interventor, 
árbitro y administrador. (op.cit)

El Estado todo lo legisla en materia de cultura: se realizan contrataciones de docentes a 
la vez que se reglamentan los cursos a dictarse; se crean comisiones para definir el repertorio 
de las canciones infantiles para uso de las escuelas primarias así como se fijan las normas 
para la pronunciación del castellano que debe adoptarse en la escuela primaria. Por otra 
parte, a través de las subvenciones el Estado se promueve grupos y tendencias propugnando 
determinados valores estéticos. Se apropia de figuras culturales a través de la financiación 
de monumentos a personajes claves y la compra de cuadros de pintores nacionales; se crean 
premios y se reglamentan las becas de escultura y pintura “estableciéndose incluso los criterios 
y las condiciones de los concursos ...” (op.cit: 110). 

LAS DÉCADAS DEL 30 Y 40: LA CREACIÓN DE ELENCOS ESTABLES. EL SODRE

En este marco de estatización y burocratización de la cultura se crea en el año 1929 
por Ley el Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (SODRE) a partir de una iniciativa 
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del Consejo Nacional de Administración y teniendo como objetivo inicial de “programar, 
preparar, reglamentar, organizar y realizar audiciones, transmisiones o retransmisiones de 
carácter artístico, científico o informativo, excluyéndose en este caso, cuanto se relacione 
con actos delictuosos o de propaganda, partidaria o religiosa”.11 En los hechos, el SODRE 
surge estrechamente vinculado a la CX612 la cual inicia sus emisiones en 1930 desde una 
sala del Palacio Legislativo. Un año después se instalará en el ex teatro Urquiza (adquirido 
por el Estado para este fin) con un estudio auditorio con capacidad para casi 1.000, otro para 
pequeñas orquestas y un tercero para instalar una discotecal.13 

Si bien hay registro de que desde la órbita estatal se otorgó apoyos a formaciones 
musicales, -en especial a las de carácter colectivo y eventualmente popular como orquestas o 
bandas así como a algunas instituciones privadas-,14 fue recién en las primeras décadas del siglo 
veinte que hubo por lo menos dos intentos por parte del Estado de crear orquestas estables15, 
sin embargo el intento de creación de una Banda Municipal como el funcionamiento de la 
primera Orquesta Nacional fracasaron por falta de rubros. (de Torres, 2015).

Como señala De Torres (2015b) lo singular de la creación del SODRE no sólo se debió 
a su temprana iniciativa16, sino a lo que ella llama el diseño institucional de doble vía que 
permitió además de la instauración de una emisora estatal, la creación de cuerpos estables 
de músicos (conjuntos orquestales y corales) que debían capacitarse para la realización de 
espectáculos en vivo así como por radiodifusión.  

Lo primero en crearse fue la Orquesta Sinfónica del Sodre (Ossodre), luego el Conjunto 
de Música de Cámara (1931), el Coro (1934) y el Ballet (1935).  Todos estos cuerpos estables 
(que aún existen) fueron desarrollando un destacado circuito cultural en torno no solo a 
la radio, que transmitía y anunciaba las actividades del Estudio Auditorio, sino al Estudio 
Auditorio en sí mismo. 

Como afirma de Torres, I (2015b) el país puedo apostar a la creación de tal institución 
porque contaba con un contexto favorable no sólo en lo que refiere a la coyuntura política y 

11 En:https://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/21500/50/mecweb/historia-de-las-radios-publicas?3colid=1
1776&breadid=null (consultado febrero 2019)
12   Con su creación, el Estado se posicionó con un  rol protagónico entendiendo la comunicación como 
servicio público buscando regular y producir los contenidos los cuales tendrán  “fines de información y cultura 
general”. Por esta razón la radio estatal se crea en la órbita del Ministerio de Instrucción Pública a diferencia de las 
emisoras privadas que dependían del Ministerio de Guerra. (Maronna, M s/f).
13 En este año tuvieron lugar en el Estudio Auditorio 223 funciones, con la asistencia de 159.000 espectadores. 
En: https://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/21500/50/mecweb/historia-de-las-radios-publicas?3colid=11776&br
eadid=null
14  Un ejemplo es el Conservatorio “La Lira”, el cual recibía regularmente subvención estatal. 
15 En 1904, debuta en el Parque Urbano la Banda Popular de Montevideo, dirigida por el Maestro Aquiles 
Gubitosi, quien había sido músico en la Banda de la Escuela de Artes y Oficios. Esa experiencia llevó a que se 
propusiera un proyecto de creación de Banda Municipal aprobado en 1907, que no tuvo andamiento. En 1908, se 
crea la Orquesta Nacional, a cargo del músico Luis Sambucetti, director del Instituto Verdi, una institución privada. 
Esta Orquesta funciona con relativo éxito durante dos períodos: 1908-1910, y 1912 - 1914 (de Torres, 2015b). 
16 CX6 SODRE de Uruguay fue la segunda emisora público estatal en Hispanomérica después de HIX de 
República Dominicana y casi una década antes de la mayor parte de sus pares hispanoamericanas.
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económica sino al capital acumulado en el campo artístico. El Uruguay batllista a pesar de 
las distintas tensiones que tuvo que transitar, contó con una estabilidad política y económica 
considerable17 que le permitió ir consolidando un Estado sólido y una cultura fuertemente 
estadocéntrica. Por otra parte, el país contaba con un circuito de instituciones públicas 
y privadas de música sinfónica, lírica o de cámara que formaban músicos y organizaban 
espectáculos de diversa índole, así como un público entrenado en el consumo musical. (op.cit)

LA COMEDIA NACIONAL Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.

Otra de las decisiones que jugó un papel clave en lo que refiere a la incorporación 
de artistas a la órbita estatal con empleo fijo así como la apuesta a su formación y a contar 
con infraestructura que permita el desarrollo de actividades, fue la  creación de la Comedia 
Nacional en 1947 y dos años después, la Escuela Municipal de Arte Dramático.

Al igual que lo que sucedió con la música, se pueden rastrear iniciativas de apoyo 
estatal a las artes escénicas desde muy temprano, sin embargo varios investigadores Legido 
(1992); Serra, O (2004) coinciden en afirmar que el Teatro uruguayo nació recién en 1947 
con la creación de estas dos instituciones18. 

Uno de los primeros intentos de intervención estatal en las artes escénicas fue a 
principios del siglo, específicamente en el año 1911 en el cual el presidente José Batlle y 
Ordóñez -por sugerencia del Ministro de Instrucción Pública-, emite un decreto para crear 
una Escuela Experimental de Arte Dramático. Primera escuela para actores en el país, que 
logró conformar un elenco estable nacional y realizó una temporada con varios estrenos de 
autores nacionales, pero en 1919 fue clausurada por razones económicas (Serra, O: 2004). 

En esta época se representaban en las salas de teatro de Montevideo, obras traídas por 
compañías provenientes de Italia, Francia y España y sobre todo de Buenos Aires. No existían 
compañías teatrales nacionales y los actores así como los dramaturgos emigraban en búsqueda 
de oportunidades principalmente a la ciudad de Buenos Aires19.

Casi una década después de que cerrara la Escuela Experimental de Arte Dramático por 
falta de apoyo económico, en 1928 surge otra iniciativa que parte del Ministerio de Instrucción 
Pública de crear La Casa de Arte que formará un elenco compuesto por actores uruguayos y 

17  Los efectos de la crisis del 29 se hicieron sentir, pero sus consecuencias no fueron tan desastrosas. 
Incluso el golpe de Estado perpetrado por Gabriel Terra en 1933 que afectó los derechos cívicos y la libertad de 
prensa y reunión, no prohibió la actividad política ni legalizó ningún partido. En lo que respecta a la cultura, las 
invesriones o gastos tampoco se vieron mayormente afectadas. (Caetano y Rilla (1994); Nahum (2011) en: de 
Torres, I (2015b)
18 La creación de la la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) es identificada también 
como una institución clave en la consolidación del teatro uruguayo debido al rol que jugó el movimiento de teatros 
independientes.  
19  Una excepción es Carlos Brussa que se encargó de difundir la producción de los escritores teatrales 
uruguayos en todo el país durante años. Su Compañía de Teatro Uruguayo se organizó en 1913 encabezada por los 
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argentinos para estrenar varias obras uruguayas. Funcionaría sólo un año debido nuevamente 
a los problemas económicos que frustraron el intento. 

En las décadas siguientes surgirán diferentes compañías teatrales con el objetivo de 
eliminar la figura del empresario que administraba lo teatral desde el punto de vista económico 
e imponía el repertorio20. En este contexto se conforma la Compañía Nacional de Comedias 
(1937) que contará con una subvención estatal parcial. Es también en este año que se funda 
el primer teatro independiente uruguayo, el “Teatro del Pueblo”, seguido por la fundación del 
“Teatro Universitario”, “Teatro Experimental” y “El Tinglado”.21

Por la década del 40, y al normalizarse la vida institucional del país bajo la presidencia 
de Juan José de Amézaga, cesó la intervención del SODRE. La Comisión Directiva creó a 
mediados de 1943 la Escuela Nacional de Arte Dramático y más tarde se fundaría el Teatro del 
Estado. Este nuevo intento en la órbita del SODRE, marcó una etapa significativa por su calidad 
artística; por estos años también surgirán otras varias compañías nacionales de no mucha 
duración. Este empuje constituye, según Yañez, R (1968) una respuesta al debilitamiento 
sufrido por el teatro bonaerense debido al impacto que produjo el cine sonoro y el nacimiento 
del cine argentino tanto en el público así como en los propios actores y productores que se 
ven atraídos por esta nueva industria. (op.cit). También lo atribuye a una clara postura frente 
a la dictadura de Gabriel Terra instaurada en el país desde 193322 y la peculiar repercusión 
que tuvo para la sociedad uruguaya de la época la guerra de España y el avance del fascismo 
en Europa que empujó al exilio a un nutrido grupo de intelectuales y artistas de los cuales 
muchos de ellos se radicaron en Uruguay realizando grandes aportes al movimiento teatral.

Es en base a una idea impulsada por Justino Zavala Muniz23 y ejecutada por el entonces 
intendente municipal de Montevideo Martínez Trueba, se crea la Comisión de Teatros 
Municipales que será la encargada a su vez de crear la Comedia Nacional en 1947. Se resolvió 
que la futura compañía brindaría sus espectáculos en el Teatro Solís que en 1937 había sido 
adquirido por la Intendencia Municipal de Montevideo. En este mismo año se fundará también 

Arrieta una familia teatral que al igual que cien años antes seguía recorriendo el interior y los barrios de la capital, 
e incluso realizando temporadas esporádicas en los teatros administrados por empresarios, como el 18 de Julio o 
el Artigas (Serra, O; 2004)
20  En 1932 la Asociación d e Escritores Teatrales del Uruguay, crea la Cooperativa Teatral AETU. Esta fue 
integrada por un grupo de actores rioplatenses, y representó sus espectáculos en el Estudio Auditorio del SODRE, 
exponiendo en escena varias obras de autores nacionales y extranjeros. Posteriormente se disolvió. La Cooperativa 
ION, fue creada en 1933, fue prácticamente una continuación de la anterior, funcionó en el teatro Urquiza del 
SODRE con la base de un repertorio universal. (Serra, O; 2004)
21 A diferencia de lo que sucedió con los elencos de la Comedia Nacional, los Teatros independientes no 
contaron con el apoyo estatal y en consecuencia carecieron de la posibilidad de contar con docentes formados 
en el extranjero o con espacios donde ensayar  y montar los espectáculos. “Esto llevó a que los largos períodos 
de preparación y los costos de las salas que había que arrendar para las funciones, hicieran muy esporádica las 
presentaciones de los teatros independientes. Se ensayaba seis meses o más, para hacer el espectáculo una, dos o 
tres veces.” (Yañez: 1968: 483)
22  El estreno por la ION en 1933, de la cruz de los caminos de Zavala Muniz en el Sodre fue una representacion 
teatral con un claro repudio a la dictadura territsa (Yañez, 1968).
23 Nacido en 1898, Justino Zavala Muniz fue un político batllista, historiador, novelista y dramaturgo. Fue 
diputado por tres períodos antes del golpe de estado en 1933, cuando fue exiliado a Brasil. En 1942 fue elegido 
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la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTl) que si bien funcionará apartada de 
la órbita estatal, significará un aporte importantísimo al movimiento teatral del país. 

En el año en que se crea la Comedia Nacional, Montevideo contaba con una población 
de casi ochocientos mil habitantes y cerca de cien salas cinematográficas. Mientras que se 
anunciaba la construcción de varias más con capacidad para miles de espectadores, sólo 
funcionaban tres teatros en forma permanente, el Artigas y el 18 de Julio a cargo de empresarios, 
y el SODRE como sala de conciertos, ocasionalmente dedicada al teatro. Con la creación de la 
Comedia Nacional se garantizaba la continuidad laboral, procurando el desarrollo y proyección 
de la creación del actor y del dramaturgo nacional. Se contrataron directores y profesores 
formados en el extranjero, y se contó con un lugar como el Teatro Solís para los ensayos y 
el montaje de los espectáculos los cuales serían ofrecidos al público a precios moderados 
con el objetivo de acercar la cultura a las clases menos pudientes. Con la fundación de la 
Escuela Municipal de Arte Dramático, se logró conformar un núcleo de actores jóvenes que 
nutrieron los elencos de la Comedia. Asimismo se buscó “recuperar” al público teatral que se 
había ausentado de las salas debido a la disminución de los espectáculos, y el auge del cine. 
(Yañez, 1968).

Uno de los objetivos principales de La Comedia Nacional fue el de conservar y 
desarrollar las obras teatrales de autor uruguayo24. Hasta ese momento, se hablaba de teatro 
rioplatense dado que Montevideo y Buenos Aires significaban un común campo de trabajo 
para autores, actores y empresarios quedando Montevideo subordinada a Buenos Aires desde 
donde se fijaban los criterios en materia de exigencias, fines y organización económica.  
(Yañes, 198l) 

La figura de Justino Zavala Muniz fue clave en este proceso. Además de crear la 
Comedia Nacional -la cual dirigió durante casi una década desde su cargo de Presidente 
de la Comisión de Teatros Municipales- fundó la Escuela Municipal de Arte Dramático, 
La Escuela Municipal de Música, el Museo y Biblioteca del Teatro Solís. Consideraba que 
la única manera de lograr la unidad y permanencia de la Comedia Nacional era fundar una 
Escuela la cual proveyera de nuevos actores a los elencos nacionales. Asimismo, consideró al 
Teatro Solís  como “una cátedra de cultura popular” (Pérez Mondino s/f:7) e instauró como ya 
vimos, precios bajos con el objetivo de alejarse del negocio teatral y “... lograr que el pueblo 
se acercara a las fuentes de la cultura.  (Pérez Mondino s/f:7)

El contexto en el cual nacieron estas dos instituciones de las artes escénicas fue muy 
favorable en diferentes aspectos. Fue una etapa de crecimiento y desarrollo del país favorecido 
por la coyuntura mundial de la post guerra. Se desarrolló la industria nacional aprovechando 
las reservas que el país acumuló en el período bélico y el Estado se volcó a apoyar el sector 

senador y a partir de 1955 fue Consejero Nacional de Gobierno en el segundo colegiado colorado.
24  Con el paso del tiempo las representaciones no solo se limitarán a la de los dramaturgos locales, sino que 
se ampliará el espectro incluyendo textos de autores clásicos de la dramaturgia universal. 
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empresarial a la vez que se benefició a los sectores obreros y la clase media urbana, ampliando 
las bases sociales  del mismo. (Rodríguez Villamil; Sapriza, 1984.)

En este período el Estado acentuó su posicionamiento protagónico promulgando 
políticas redistributivas y consolidando varios organismos y servicios estatales. A su vez, 
se continuó con la incorporación de recursos humanos a la órbita estatal25. Esta situación no 
sólo dejaba en evidencia que la industria nacional no lograba asimilar toda la mano de obra 
sino que también existía una modalidad política de tipo clientelística “... que absorbe recursos 
humanos a fin de contemplar los intereses de los integrantes de la elite política transformando 
el mercado de empleo en un mercado político (Solari, A en Rodríguez Villamil; Sapriza, 1984.) 

En lo que respecta a la escena cultural se vivía una etapa de gran ebullición: surgían 
los cine-clubes, se organizaban festivales de cine, se consolidaban los salones nacionales 
y municipales y se fortalecía cada vez más el movimiento de teatros independientes, entre 
otros. A eso se agregaba un rico intercambio artístico con el exterior, sobre todo en materia 
de teatro, de música académica, y de muestras internacionales de alto nivel, así como de una 
vasta cartelera cinematográfica. 

 Asimismo, surgía la llamada Generación crítica o del 45 la cual hace referencia a una 
generación de autores uruguayos (principalmente escritores pero también músicos y pintores) 
que incidieron fuertemente desde el punto de vista político social y cultural no solo en el 
campo cultural artístico sino que fue determinante para la identidad intelectual uruguaya 
contemporánea. 

CONCLUSIONES:

Con la creación del Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (SODRE) en 1929, 
la Comedia Nacional en 1947 y la Escuela Municipal de Arte Dramático dos años después, 
se consolida un proceso que se venía gestando un tiempo atrás en el cual Estado se posiciona 
como un actor clave en lo que refiere al campo cultural.

A pesar de las diversas iniciativas que desde principio del siglo XX se efectuaron 
desde la órbita estatal con el objetivo de apoyar la consolidación del campo musical y de artes 
escénicas del país, fue recién con la creación de dichas instituciones en que se hizo posible la 
estabilidad laboral de muchos artistas así como la posibilidad de contar con un espacio para 
desarrollar las actividades relacionadas con la capacitación y exhibición.

La burocratización y estatización de la cultura se enmarcó en un proceso de mayor 
alcance en el cual el Estado acentuó su posicionamiento protagónico promulgando políticas 

25 “... en 1938 existían 57.500 empleados públicos que aumentaron a 168.532 en 1955.” (Rodríguez Villamil; 
Sapriza, 1984: 27)
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redistributivas y consolidando varios organismos y servicios estatales a la vez que incorporaba 
cada vez más recursos humanos a su órbita. 

En lo que respecta a la cultura, la idea de que el artista debe estar amparado por el 
Estado para poder desarrollarse como tal, se hace cada vez más fuerte no solo a través de 
las demandas provenientes de la sociedad civil sino desde legisladores preocupados por la 
cuestión como el fue el caso de Justino Zavala Muniz.

Esta reorganización institucional provocada por la fundación de instituciones como 
el SODRE, la CN y la EMAD, da cuenta de la concepción de cultura que hay por detrás, en 
general asociada a la alta cultura o las bellas artes. Por otra parte, la adquisición del Teatro 
Solís y la propuesta de transformarlo en “cátedra popular” bajando los precios de las entradas 
para acercar las manifestaciones culturales a las clases menos pudientes denota un tipo de 
política pública de tipo populista ya frecuente en el Uruguay batllista de inicios del siglo XX. 

También fue parte de las políticas culturales de la época -al menos en lo que respecta 
a las artes escénicas- promover la representación de obras de dramaturgos uruguayos. Esto 
no solo posibilitó la difusión de las mismas entre un público que estaba acostumbrado a 
repertorios extranjeros sino que incentivó la producción nacional de nuevas obras. 

Por último quisiera resaltar -aunque no ocupó un lugar central en el presente análisis-, el 
lugar ocupado por la sociedad civil en la construcción de institucionalidad cultural de la época. 
No sólo a través de demandas -que como vimos apuntaban a que el Estado tuviese un lugar más 
protagónico a través de por ejemplo la construcción o adquisición de infraestructura cultural, 
formación y contratación de artistas, etc., sino a través de varias iniciativas las cual determinaron la 
vida cultural del país a la vez que instauraron y legitimaron por mucho tiempo una concepción 
particular de cultura. Muchas de estas iniciativas surgidas desde la sociedad civil fueron 
incorporadas a la órbita estatal (como es el caso del Teatro Solís) y muchas de ellas continuaron 
funcionando con completa autonomía como es el caso de los Teatros Independientes.
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UNA PANORÁMICA DE LAS POLÍTICAS CULTURALES 
EN EL URUGUAY DE LOS AÑOS SETENTA. 

REFLEXIONES DESDE HOY

Federico Sequeira1

RESUMO: El presente trabajo se propone dar cuenta de las políticas culturales 
durante la última dictadura uruguaya (1973-1985). Se parte de una caracterización 
histórica como marco del proceso de instalación regional de las Dictaduras de 
Seguridad Nacional (Hinkelammert, 1990) y desde ahí se propone indagar en el 
lugar de la cultura en esa “fundación autoritaria de la democracia” (Grondona, 
1977). Para reconocer las acciones culturales de la dictadura se propone cuestionar 
la metáfora del “apagón cultural” mediante la cual se sostiene que “cultura y 
dictadura eran antónimos” (Marchesi, 2009). Lo patriótico, la producción cultural 
y la apropiación cultural fueron ejes de esas políticas culturales que la dictadura 
implementó buscando orientar el desarrollo simbólico y obtener consenso (García 
Canclini, 1987) para su proyecto político.

PALAVRAS-CHAVE: Institucionalidad Cultural, Políticas Culturales, Dictadura, 
Cono Sur

LOS SETENTA: CONTEXTO HISTÓRICO.

El proyecto de investigación “Institucionalidad Cultural a nivel de Estado, 
siglo XIX al presente” coordinado por el Dr. Hugo Achugar, constituye el marco de 
la presente ponencia. Mi participación en la investigación mencionada, implicó hacer 
foco en la década de los años setenta, específicamente en el período comprendido 
entre los años 1973 y 1985, en el cual el país fue conducido por un gobierno 
dictatorial de corte cívico-militar. Fue una de las dictaduras del Cono Sur (Argentina, 
1976-1983; Brasil, 1964-1985; y Chile, 1973-1990) enmarcadas en la Operación 
Cóndor (1976) que se aplicó a escala regional con el apoyo de Estados Unidos y 
supuso un incremento de la violencia de estado produciéndose una gran represión 
y desaparición de opositores. Franz Hinkelammert (1990) las caracteriza como 
Dictaduras de Seguridad Nacional que se tradujeron a sí mismas como democracias 
1 PDU Políticas Culturales y Política. CURE - UDELAR. fsequeira@cure.edu.uy 

mailto:fsequeira@cure.edu.uy
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en estado de excepción. No resulta posible explicar los años setenta sin referirse a los años 
sesenta. La década de los sesenta constituyó un período de gran convulsión social en el país 
-también en la región- prueba de ello son: la aprobación de la ley de autonomía universitaria 
(1958); el triunfo de la Revolución cubana (1959); el surgimiento en la primera mitad de 
la década del sesenta del grupo de guerrilla urbana: Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaros (MLN-T); el Congreso del Pueblo (1965) y la unificación sindical (1966); la 
unificación de la izquierda partidaria a través de la fundación del Frente Amplio (1971). Este 
proceso, previo al golpe de estado, encuentra en el año 1968 un antecedente autoritario con 
las Medidas Prontas de Seguridad2 adoptadas por el gobierno constitucional de Jorge Pacheco 
Areco3. Este período conocido como el “pachecato” fue un momento de mucha represión 
que funcionó como una suerte de adelanto de lo que la dictadura demostraría años después, 
en referencia a este período cito aquí parte de un informe internacional sobre el estado de 
situación del Uruguay: 

“Una agitación estudiantil sin precedentes se desencadenó en 1968 a raíz del aumento 
del boleto de ómnibus, siendo entonces reprimidas manifestaciones estudiantiles 
pacíficas con armas de guerra (...) Esta rebelión estudiantil se extendió posteriormente 
a otros organismos de la enseñanza, especialmente la Universidad, y en agosto del 
mismo año se produce la muerte a manos de las fuerzas policiales de los estudiantes 
Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos y en setiembre la de Heber Nieto de 
la enseñanza industrial.” (UNESCO, 1978).

En 1973, en nombre de la defensa de la democracia y de los derechos humanos -de 
sus verdaderos enemigos- se legitima la acción del golpe de estado y en consecuencia esa 
democracia en estado de excepción (Hinkelammert, 1990). En ese sentido, Juan María 
Bordaberry -presidente constitucional devenido en golpista- fundamentaba públicamente a 
través de cadena de radio y televisión, la disolución del parlamento uruguayo el 27 de junio 
de 1973: “...y sobre todo, transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que 
estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones sino que por el contrario lo son 
en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad.”4. También 
en esta línea, en 1977 el periodista argentino Mariano Grondona en la publicación uruguaya 
“Búsqueda” sostenía: 

“En el cono sur estamos asistiendo entonces a algo que parece paradójico pero no lo 
es: la fundación autoritaria de la democracia. Así como ocurrió en todas partes, puesto 
que la democracia no es hija de la democracia. La democracia no es un medio sino 
un fin. Para llegar a ella no hay plácidas avenidas de promesas y concesiones sino 
ásperos senderos de disciplina y esfuerzo. Las raíces no se parecen al fruto. Pero lo 
preparan. [Mariano Grondona, “Las pre democracias del cono sur”, Búsqueda, Mayo 
1977, n. 59]” (MARCHESI, 2009, p.350)

2 Potestades especiales del Poder Ejecutivo que le permite suspender garantías constitucionales 
-transitoriamente- frente a casos graves de ataque exterior o conmoción interna. 
3 Presidente Constitucional de la República Oriental del Uruguay.
4 Fuente: La Galena del Sur. (27/6/2013). “Uruguay: 27 de junio de 1973. A 40 años del Golpe de Estado. 
La Radio”. Disponible en: https://lagalenadelsur.wordpress.com/2013/06/27/uruguay-27-de-junio-de-1973-a-40-
anos-del-golpe-de-estado-la-radio/  (00:45’ - 01:02’) [consultado en febrero de 2019]

https://lagalenadelsur.wordpress.com/2013/06/27/uruguay-27-de-junio-de-1973-a-40-anos-del-golpe-de-estado-la-radio/
https://lagalenadelsur.wordpress.com/2013/06/27/uruguay-27-de-junio-de-1973-a-40-anos-del-golpe-de-estado-la-radio/
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El campo cultural -en su institucionalidad, en sus políticas, en sus acciones- no fue 
ajeno a ese aparentemente paradójico proceso de “fundación autoritaria de la democracia” 
(Grondona, 1977) sino que fue uno de los campos fundamentales. Considerando esto, al 
pensar en cómo esta coyuntura -histórica, política y social- afectó al campo de la cultura, 
surgen algunas preguntas -que intentaré responder- en primer lugar: ¿Podemos hablar de 
un “apagón cultural” durante la dictadura? En segundo lugar: ¿Qué acciones en el campo 
de la cultura realizó la dictadura? En tercer lugar: ¿Podemos considerar que esas acciones 
constituyeron políticas culturales? Antes de responder -o intentarlo al menos- es de orden 
aclarar que en este trabajo, no resulta de mi interés hacer una lista de casos de censura en el 
campo cultural o analizar las múltiples manifestaciones de resistencia; sino que me interesa 
en términos panorámicos identificar grandes líneas -políticas, ideológicas, identitarias- que 
sostuvieron el proyecto cultural de la dictadura. 

EL “APAGÓN CULTURAL”.

El “apagón cultural” sería “una suerte de vacío en la producción artística e intelectual 
que apagó la mayoría de las expresiones culturales” (Marchesi, 2009) asociado a la censura, 
autocensura, persecución, prisión y exilio de artistas e intelectuales -fundamentalmente de 
izquierda- además del vaciamiento de instituciones artísticas. Según relata Marchesi el discurso 
postdictadura de artistas e intelectuales -fundamentalmente de izquierda- para referirse al 
período era: 

“La dictadura había destruido la cultura. El resultado de dicha destrucción había sido 
una suerte de vacío cultural durante el período autoritario. A excepción de aquellas 
islas de resistencia cultural nada de lo otro merecía ser analizado. Cultura y dictadura 
eran antónimos.” (MARCHESI, 2009, p.325)

Desde una concepción que coloca a la cultura como un conjunto de elementos implícitos 
a cualquier sociedad y que aún la ausencia de una política -cultural en este caso- define la 
política -no hay acción ni posición apolítica- debemos en primer término cuestionar la metáfora 
del “apagón cultural” reconociendo la existencia de un proyecto cultural del régimen; y en 
segundo término analizarlo. A propósito de esto, Gabriel Peluffo Linari5 sostiene: “yo creo 
que hay un apagón cultural si lo comparamos con lo que era la cultura antes de la dictadura 
(...) pero eso no quiere decir que no haya nada…” (Entrevista personal, 31/08/2017). Por su 
parte Ángel Kalenberg6 reflexiona: 

5 Arquitecto. Investigador en historia del arte nacional y latinoamericano. Ex Director del Museo 
Municipal Juan Manuel Blanes (Montevideo). Miembro de la Academia Nacional de Letras de Montevideo y de 
la de Bellas Artes de la Argentina. (Fuente: Fundación Konex. Gabriel Peluffo Linari. Disponible en: https://www.
fundacionkonex.org/b2467-gabriel-peluffo-linari [consultado en febrero de 2019])
6 Crítico de Arte. Ex Director del Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay (1969-2007). Asesor, 
curador, jurado y comentarista de numerosas muestras. Autor de libros sobre arte y de textos aparecidos en libros, 

https://www.fundacionkonex.org/b2467-gabriel-peluffo-linari
https://www.fundacionkonex.org/b2467-gabriel-peluffo-linari
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“...en esos años, de la dictadura, hubo creación musical, en esos años de la dictadura se 
siguió pintando (...) esto no evita decir lo que es parte de la historia, que hubo artistas 
presos, que hubo artistas que pasaron muy mal, que hubo artistas exiliados, todo eso 
es claro y ya está en los libros, no hace falta que yo agregue nada…” (Entrevista 
personal, 29/11/2018).

Advierte Peluffo Linari: 
“...ese apagón no es un apagón tampoco, es como una lucecita que se va... en el 74 
va perdiendo fuerza, lo que eran las instituciones del 60 pero no se apagan. Recién 
en el 75 hay un viento muy fuerte de derecha y ahí empieza, y en el 76 empiezan las 
muertes y las desapariciones en masa (...) la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruíz es 
a principio del 76, ahí es cuando se da el golpe en Argentina y ahí se completa (...)” 
(Entrevista personal, 31/08/2017).

En el ya mencionado informe de la UNESCO sobre Uruguay se menciona: 
“...la persecución deliberada a la cultura, tanto a las personas que trabajan en ella, 
como a los productos culturales, sobre todo si estos pueden aparecer comprometiendo 
las nuevas orientaciones del poder.” “En materia cultural la creación es mínima, 
debido al control represivo, que tomó formas extremas.” “El teatro, la música, el cine-
arte histórico, la plástica, tuvieron y tienen prohibiciones, clausuras, persecuciones 
personales de prisión, exilio, interdicción de trabajo.” (UNESCO, 1978).

EL PROYECTO CULTURAL DE LA DICTADURA.

¿Qué acciones en el campo de la cultura realizó la dictadura? 

1975 aparece como un año de inflexión: “La idea de que era necesaria una refundación 
nacional que implicara un cambio radical con el período previo a 1973 se expresó de diversas 
maneras en el campo de la cultura a lo largo de 1975” (MARCHESI, 2009). Peluffo Linari 
reconoce: 

“... en el primer momento del golpe no pasó nada a nivel cultural, siguió andando El 
Galpón7, siguió andando Galería U8, siguieron todos trabajando. Recién se empezó a 
ver el perfil ultra represivo en el 74, a fines del 74 y ni que hablar ya, entrado el 75 
(...) yo creo que la dictadura, en el sentido más abarcativo del término, como represión 
social, empieza en el 75...” (Entrevista personal, 31/08/2017).

Las líneas para la acción cultural de la dictadura -según Marchesi- eran tres: 
“...la exaltación patriótica vinculada al impulso del desarrollo de diferentes prácticas 
conmemorativas y celebratorias que buscaban promover el sentimiento nacionalista; 
la construcción de un sistema de medios de comunicación proclive al régimen; y las 
políticas hacia la juventud.” (MARCHESI, 2009, p.337)

catálogos y revistas. (Fuente: Fundación Konex. Ángel Kalenberg. Disponible en: https://www.fundacionkonex.
org/b2466-ngel-kalenberg [consultado en febrero de 2019])
7 Institución Teatral Independiente, vinculada al Partido Comunista del Uruguay.
8 Galería de Artes Visuales.

https://www.fundacionkonex.org/b2466-ngel-kalenberg
https://www.fundacionkonex.org/b2466-ngel-kalenberg
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En este punto, me permito proponer tres líneas que entiendo aportan al análisis del 
período: lo patriótico; la producción cultural y la apropiación cultural:

LO PATRIÓTICO.

Ese año, 1975 -en conmemoración de los 150 años de la Cruzada Libertadora- fue 
celebrado el Año de la Orientalidad, lo cual es interpretado por Peluffo Linari como:

“...una intención de llevar la cultura a estadios bastantes primarios de funcionamiento, 
donde de algún modo funcionara esa dicotomía de la orientalidad o del enemigo 
interno (...) había que hacer funcionar esa dicotomía y se aprovechó mucho el año 75, 
el año de la orientalidad, para hacer una serie de actos en ese sentido…” (Entrevista 
personal, 31/08/2017).

Otra acción que da cuenta de tal dicotomía fue la “declaración de fé democrática”: 
“Juro por mi honor mi adhesión sin condiciones ni reservas al sistema republicano 
democrático de gobierno que la Nación ha implantado por su voluntad soberana y 
declaro no haber pertenecido ni pertenecer a las organizaciones antinacionales disueltas 
por el P.E., así como toda otra que atentare contra el actual sistema de gobierno”. 
“Nota: Acepto que la falsedad de la presente declaración implica la aplicación de 
lo dispuesto en la ley 14.248 del 1 de agosto de 1974 y en el art. 239 del C. Penal” 
(prisión)”. (UNESCO, 1978).

Tal declaración era obligatoria para docentes, funcionarios públicos y artistas, en el ya 
mencionado informe de la UNESCO, a propósito se relata: “Recientemente el pianista Luis 
Batlle Ibáñez, que por pertenecer a una familia de políticos tradicionales no es vetado por 
“izquierdista”, no aceptó un contrato con el SODRE para ejecutar un concierto porque se le 
sometía a la firma de una “declaración de fé democrática”. (UNESCO, 1978).

En 1977 -según la misma publicación- en un decreto sobre los cometidos de varios 
Ministerios, para el Ministerio de Educación y Cultura sostiene: 

“Consolidar, a través del mantenimiento del particular estilo de vida del 
Uruguay una sana corriente nacionalista, entendiendo por tal la exaltación 
del concepto de patria, de soberanía y de desarrollo en seguridad, tendiente a 
la exaltación de los valores de la orientalidad y al respeto por las tradiciones 
de la nación.” (UNESCO, 1978).

Considero que estos tres elementos: Declaración de fé democrática (1974), Año de la 
Orientalidad (1975), decreto que organiza los cometidos de los ministerios (1977) dan cuenta 
de ese propósito de refundación nacional pretendido por los militares y de su clara intención 
de hacerlo a través de la institucionalidad existente. Hay un uso de las instituciones del estado 
en provecho de su permanencia en el poder.
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LA PRODUCCIÓN CULTURAL.

Fue también en 1975 que se creó la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) 
que no sólo se encargaba de la censura sino también de la producción del material audiovisual 
oficial a través de la publicidad e informativos en televisión. La DINARP promocionó también 
eventos culturales y deportivos que no estaban necesariamente vinculados a los medios de 
comunicación. La DINARP: 

“fue la pieza clave para desarrollar dicho sistema. Según el decreto que establecía la 
creación del nuevo organismo, este se encargaría de asesorar al Estado en aspectos 
comunicacionales relacionados a su imagen nacional e internacional, de marcar 
lineamientos para los medios de comunicación estatales y privados, y de censurar a 
los medios privados.” (MARCHESI, 2010, p.123)

Cabe destacar el uso estratégico de la producción cultural en favor del régimen, no 
sólo la censura como control y dominación, sino también la producción cultural -audiovisual 
en este caso- que traduce concepciones ideológicas y estéticas en productos audiovisuales.  

LA APROPIACIÓN CULTURAL.

El régimen buscó legitimidad a través de figuras destacadas de la cultura; Cosse y 
Markarian mencionan el “intento de utilización política de la figura de Juana de Ibarbourou 
en el ocaso de su vida por parte de la dictadura. En 1975 se le concede la “Condecoración 
protector de los pueblos libres Gral. Artigas” (COSSE; MARKARIÁN, 1996). Según Diego 
Fisher se trataba de “...un invento de los militares que, meses después, le fue entregado también 
a Jorge Rafael Videla, de Argentina, y Augusto Pinochet, de Chile.” (FISHER, 2008). Juana 
de Ibarbourou era una poeta “conn prestigio internacional que al menos no expresaba signos 
de desaprobación hacia el régimen” (FISHER, 2008). En el intento de legitimarse, el régimen 
apeló a múltiples estrategias que implicaron incluso el uso de figuras respetadas; aparece ahí 
un intento de apropiarse de íconos de la cultura nacional y mostrarlos próximos al régimen.

¿PODEMOS CONSIDERAR QUE ESAS ACCIONES CONSTITUYERON POLÍTICAS 
CULTURALES?

Con perspectiva histórica -desde hoy- y retomando la idea de la refundación nacional 
-siempre desde el campo de la cultura- podría pensarse que la acción cultural de la dictadura 
intentó borrar disidencia y obtener consenso para su continuidad en el poder y que ello 
se plasmó en las acciones que realizaron en materia cultural, generando o reformulando 
institucionalidad cultural. Sin embargo, a propósito de las políticas culturales de la dictadura, 
Ángel Kalenberg -quién fue director del Museo Nacional de Artes Visuales entre 1969 y 
2007- decía: 
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“...tampoco creo que tuvieran marcada una política cultural. Si la tuvieron, la ignoro, 
a mi no me llegó. Si me hubiera llegado (como) cuando me quisieron imponer una 
exposición, yo sabía lo que tenía que hacer (...) hasta hoy me pregunto cuántos 
gobiernos tuvieron una política cultural, porque la política cultural no refiere sólo a 
las artes plásticas (...) no sé si antes, los políticos de la dictadura, se preocuparon, los 
civiles y los militares, de un concepto como política cultural, no sé si les daba, no sé, 
no sé.” (Entrevista personal, 29/11/2018) 

Desde otra posición Peluffo Linari decía: “...hubo una intención pero no hay una 
coherencia como para hablar de una política cultural salvo una política de cierre, de clausura”. 
(Entrevista personal, 31/08/2017). Si partimos de la definición de políticas culturales de Néstor 
García Canclini que las define como: 

“...conjuntos de intervenciones realizadas por el estado, las instituciones civiles y los 
grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer 
las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o 
de transformación social” (GARCÍA CANCLINI, 1987, p.26)

Podríamos afirmar que sí hubo política cultural y que siempre hay política cultural, 
aún por explícita ausencia. Aún la desaparición del ministerio de cultura, como en el actual 
Brasil,  traduce una política cultural y una concepción ideológica. La valoración de tal área 
como ideologizada o politizada no refleja otra cosa que una posición ideológica, política. Aún 
quién se declara apolítico está asumiendo una posición política y asume también -o favorece- 
una posición ideológica. Decir que tal o cual política está ideologizada es una valoración 
ideológica. En otro trabajo, analizando una política cultural sosteníamos: 

“Las modalidades de intervención de cada gobierno, traducidas en el diseño y la 
implementación de las políticas públicas que promueve, traducen una orientación 
ideológica y una concepción sobre el Estado, su rol y cuáles deben ser sus alcances y 
limitaciones” (BERGER; SEQUEIRA, 2018, p.44). 

Las políticas públicas, las culturales lo son, se traducen en recursos económicos y la 
elección de dónde se colocan y dónde no responde a decisiones políticas. Muchas veces estas 
decisiones tienen que ver directamente con la opinión pública y otras responden a decisiones 
de quienes ejercen el gobierno. Cualquiera sea la situación, tales decisiones de gobierno, por 
los recursos, no sólo reflejan sus intereses sino también su ideología. Mientras el antiguo 
Estudio Auditorio del Sodre (ex Teatro Urquiza) fue destruído por un incendio en 1971 -su 
reinauguración fue en el año 2009- la Dictadura invirtió dinero en obras monumentales como 
el Mausoleo al General José Gervasio Artigas en la Plaza Independencia en Montevideo 
inaugurado en 1977 o la Plaza de la Nacionalidad Oriental, actualmente conocida como Plaza 
de la Bandera que fue inaugurada en 1978. Claramente este es un ejemplo de cómo la inversión 
en determinadas cosas y la no inversión en infraestructura cultural refleja una política cultural, 
esto no es un vacío o apagón cultural sino una decisión política en la  materia. Si analizamos 
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comparativamente las asignaciones presupuestales de los ministerios de Educación y Cultura 
y de Defensa Nacional para el período dictatorial9, quedan absolutamente de manifiesto las 
prioridades del régimen: en la Ley N°1498510 del 28 de diciembre de 1979, mientras que 
al Inciso 11 (Ministerio de Educación y Cultura) se le asignan N$ 2:880.000.00 (nuevos 
pesos dos millones ochocientos ochenta mil) para incrementar el programa: “Organización 
de Espectáculos Artísticos y Administración de Radio y Televisión Oficiales” y se autoriza 
la compra de equipos de computación y estanterías metálicas para el Instituto de Ciencias 
Biológicas; al Inciso 3 (MInisterio de Defensa Nacional) entre otras cosas, se le asignan: 
N$ 1:440.000.00 (nuevos pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil) para el programa: 
“Administración de Aeropuertos Nacionales”, se le asigna también “una partida por una 
sola vez de 201:000.000 (doscientos un millones de pesos) para atender el equipamiento y 
funcionamiento inicial de los Liceos Militares del Interior” y se autoriza la adquisición de 
grupos electrógenos. Asimismo esa política cultural supone la validación de ciertas expresiones 
frente a otras, en ese sentido las prohibiciones de Benedetti o Lorca son una elección de qué 
es válido y que no en esa cultura política. 

POSIBLES CONCLUSIONES.

En primer lugar, resulta clave para el análisis reconocer el potencial de la cultura 
para la instauración de un régimen, incluso de un gobierno. En ese sentido resulta necesario 
referirse a la institucionalidad cultural -con las políticas que la sostiene- si pensamos en el rol 
de la DINARP durante la dictadura uruguaya, podríamos afirmar su perfil cultural: fue una 
institución producto de una política de estado; tuvo el rol de censurar pero también de producir; 
y fue más allá de sus cometidos para promover cultura y deporte. Su funcionalidad al gobierno 
traduce una posición ideológica -la censura por ejemplo- y su institucionalidad traduce el 
potencial de las instituciones -culturales- para sostener o promover tal o cual régimen. Como 
ya se expresó, aún la desaparición del ministerio de cultura traduce una política cultural y 
una concepción ideológica; y como transformación de la institucionalidad, no sólo traduce la 
concepción ideológica de tal o cual régimen sino que lo sostiene y lo promueve. En ambos 
ejemplos, se pretende indicar ese potencial de la cultura para promover otras acciones políticas.

En segundo lugar, resulta imprescindible cuestionar la metáfora del “apagón cultural” 
para reconocer el proyecto cultural de la dictadura. No es objeto de ese cuestionamiento 
minimizar la censura, autocensura, represión, prisión, exilio, insilio que sufrieron -entre otros- 
los artistas durante la dictadura. Tampoco es objeto indagar en las múltiples manifestaciones 
artísticas y culturales que desde la resistencia se desarrollaban en las sombras. El objeto 
del cuestionamiento es cuestionar la idea del apagón, de vacío; para reconocer el proyecto 

9 El análisis presupuestal comparativo de los Ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional se 
encuentra en proceso, por lo tanto la información aquí presentada es a efectos ilustrativos.
10 Parlamento del Uruguay. Sitio web oficial. Ley N°14985. Disponible en: https://legislativo.parlamento.
gub.uy/temporales/leytemp9706751.htm [consultado en febrero de 2019]

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9706751.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9706751.htm
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cultural de la dictadura y si bien, podrían identificarse momentos más o menos sistemáticos 
de aplicación de una política cultural; con perspectiva histórica resulta evidente que sí lo tuvo. 
La propuesta de clasificar las acciones culturales de la dictadura -lo patriótico; la producción 
cultural; y la apropiación cultural; tiene como objeto identificar posibles líneas de acción 
cultural sistematizada desde el Estado.

En tercer y último lugar, remarcar que siempre hay política cultural, aún por explícita 
ausencia. En este caso no hay posición neutral, no es posible ser apolítico porque quién se 
asume de esa manera, está asumiendo una posición política y siendo funcional a determinados 
intereses. Analizando la política cultural de la dictadura y haciendo referencia a la definición 
de García Canclini (1987) el régimen intentó legitimarse en el poder y construir apoyos a 
tales efectos y para introducir sus reformas; intervino para orientar el desarrollo simbólico 
en esencia y no solo la censura. Podríamos indicar que hubo un proyecto cultural -quizás 
construido en la misma acción del gobierno, es decir, no diseñado previamente- que implicó 
el desarrollo de una política cultural propia.
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METAPESQUISA EM POLÍTICAS CULTURAIS NO 
BRASIL: UMA APROXIMAÇÃO A PARTIR DE UM 

PERIÓDICO DA ÁREA1

Darlan Pez Wociechoski2

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar as possibilidades e limitações do 
enfoque das epistemologias da política educacional (TELLO, 2012; MAINARDES, 
2017; 2018) em metapesquisa em políticas culturais do Brasil na atualidade. Para 
isso, foi realizada a coleta de artigos do periódico “Políticas Culturais em Revista” 
e posteriormente submetidos à análise descritivo-interpretativa em duas etapas e 
níveis de amostragens. Conclui-se como promissoras metapesquisas que utilizem 
tal enfoque e que explorem a questão da “vigilância epistemológica” (BOURDIEU, 
CHAMBOREDON e PASSERON, 1988) em campos não disciplinares e em conjunto 
com teorias sociais que deem conta de discutir a própria formação dos campos e a 
tomada de posição dos seus agentes antes de considerar o processo de vigilância 
em si.

PALAVRAS-CHAVE: políticas culturais, metapesquisa, epistemologia, política 
educacional.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas o campo de conhecimento em políticas públicas 
ressurgiu e tornou-se importante no cenário acadêmico e político-institucional, 
dentre outros aspectos, porque está implicado na busca pelo desenvolvimento 
econômico e inclusão social em países democráticos ou recém-democratizados, 
como os da América Latina (SOUZA, 2006). No Brasil, esse campo de pesquisa 
se expandiu nos últimos anos e tem contribuído com as avaliações das ações do 
governo e, ao mesmo tempo, tem o colocado em ação (SOUZA, 2003; CORTÊS 
e LIMA, 2012). A pesquisa em política pública está imersa na complexidade das 
relações estabelecidas entre Estado e sociedade e pode ser considerada de natureza 
intrinsicamente interdisciplinar, pois os seus diversos objetos de análise “requerem 
1  O presente artigo apresenta alguns resultados do Trabalho de Conclusão intitulado 
“Metapesquisa em políticas culturais” que foi defendido em 2018 no Curso em Teatro – Licenciatura 
da Universidade Federal de Pelotas.
2  Doutorando em Educação. Universidade de São Paulo. darlanpez@usp.br

mailto:darlanpez@usp.br
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recursos teóricos e metodológicos variados, procedentes de várias tradições disciplinares” 
(CORTÊS e LIMA, 2012, p. 36).

Assim, é preciso reconhecer, por um lado, a existência de uma multiplicidade de 
abordagens analíticas e de grupos de investigação em política pública para determinadas 
áreas/setores/disciplinas (saúde, educação, cultura, agricultura etc.) e, por outro lado, que 
há a possibilidade de avanços nessas áreas específicas de pesquisa em políticas públicas que 
merecem ser compartilhados entre elas e/ou com o campo em geral. Acreditamos que seja o 
caso do enfoque das epistemologias da política educacional (TELLO, 2012; MAINARDES, 
2017; 2018) e, de modo geral, da metapesquisa desenvolvida pelos autores no contexto da 
Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa (ReLePe)3.

As meta-análises, em especial, são desenvolvidas e usadas nas disciplinas de filosofia, 
psicologia, ciências política, história, sociologia e por alguns cientistas sociais em geral 
(RITZER, 1993). Conforme o autor, na disciplina de sociologia são analisados diversos 
componentes, tais como: conceitos, métodos, dados, teorias e perspectivas teóricas, ao 
passo que, pode-se afirmar que as metateorizações sempre existiram mesmo que de forma 
incipiente e, em alguns casos, apresentarem-se através de outras denominações (sociologia da 
sociologia, sociologia das ciências, história da sociologia etc.). Deve-se mencionar que também 
surgiram críticas a estes estudos, no tocante de que os mesmos podem (poderiam) imobilizar as 
construções teóricas ao envolverem-se em controvérsias insuperáveis e discutíveis, e daqueles 
que resumem o trabalho de seus investigadores a comentários de obras ao invés de construções 
criativas próprias, bem como houve os que a associam com uma espécie de antipositivismo 
irrelevante (RITZER, 1993). Entrementes, segundo Mainardes,

Na metapesquisa, o pesquisador está interessado em compreender os meandros da 
pesquisa, sua fundamentação teórica, opções metodológicas, relações entre teoria 
e dados, procedimentos utilizados na aplicação e/ou geração de teoria etc. Assim, 
na metapesquisa, não há a intenção de comparar resultados entre as pesquisas ou 
sistematizar suas contribuições ou conclusões, como geralmente se faz na revisão de 
literatura. Também não há a intenção de verificar como a pesquisa de uma temática 
específica vem evoluindo ao longo do tempo, como se faz no estado do conhecimento. 
Os resultados da metapesquisa podem contribuir para a compreensão da pesquisa de 
determinando campo, é dizer, em um contexto espaço-temporal específico. A partir dela, 
é possível identificar as tendências teórico-epistemológicas, as lacunas, as fragilidades 
e os pontos fortes das pesquisas que o envolvem. (MAINARDES, 2018, p. 4)

O enfoque das epistemologias da política educacional (EEPE) é, em específico, 
um esquema analítico-conceitual, que tem por base a ideia de ‘vigilância epistemológica’ 
(BOURDIEU, CHAMBOREDON e PASSERON, 1988), para refletir tanto sobre os próprios 
processos de pesquisa quanto para análises da produção de conhecimento do campo de política 
educacional (TELLO, 2012). Com isso é preciso destacar, antes, que a ideia de vigilância 
epistemológica parte do conceito de vigilância intelectual de Gaston Bachelard. Para este autor,

3  http://www.relepe.org/



161

la epistemologia se diferencia de una metodología abstracta en su esfuerzo por captar la 
lógica del error para construir la lógica del descubrimiento de la verdad como polémica 
contra el error y como esfuerzo para someter las verdades próximas a la ciencia y los 
métodos que utiliza a una rectificación metódica y permanente. [Ou seja,] Tal tarea, 
propiamente epistemológica, consiste en descubrir en la práctica científica misma, 
amenazada sin cesar por el error, las condiciones en las cuales se puede discernir 
lo verdadero de lo falso, en el pasaje desde un conocimiento menos verdadero a un 
conocimiento más verdadero, o más bien, como lo afirma Bachelard, “aproximado, es 
decir rectificado”. (BOURDIEU, CHAMBOREDON e PASSERON, 1988, p. 14-20)

Dessa forma, para os autores, cabe ao pesquisador submeter continuamente as suas 
práticas às ações de vigilância que o levem ao reconhecimento racional do erro como parte 
do processo de investigação, bem como dos mecanismos que permitam superá-lo. E ressaltam 
ainda que a vigilância epistemológica “exige una explicitación metódica de las problemáticas 
y principios de construcción del objeto que están compreendidos tanto en el material como en 
el nuevo tratamiento que se le aplica” (BOURDIEU, CHAMBOREDON e PASSERON, 1988, 
p. 56). Desse jeito, na vigilância epistemológica, o cientista deve se preocupar não somente 
com a aplicação de um método quanto com o próprio método.

Enquanto que o EEPE é constituído de três elementos de análise: a perspectiva 
epistemológica que “refere-se à cosmovisão que o pesquisador assume para orientar a sua 
pesquisa”, isto é, a uma teoria geral; o posicionamento epistemológico, imagem de uma 
teoria substantiva derivada da teoria geral, que pode ser entendido como o posicionamento do 
pesquisador em relação ao objeto de estudo em um determinado campo do conhecimento e que 
se relaciona “(ou deveria estar) à perspectiva epistemológica”; e, o enfoque epistemetodológico 
– percebido como o modo pelo qual é construída metodologicamente a pesquisa em suas 
perspectivas e posicionamentos epistemológicos (MAINARDES, 2017, p. 4; TELLO, 2012). 
Para auxiliar, ainda, na categorização das perspectivas epistemológicas, Mainardes (2017) lança 
mão dos conceitos do britânico Gregor McLennan de ‘teorização combinada’ e ‘teorização 
adicionada’ para análise e discussão de artigos que apresentam mais de uma teoria.

O EEPE trata-se, pois, de uma ferramenta de análise relevante na medida em que 
foram desveladas, com a mesma, algumas dificuldades na produção do campo, como “a 
ausência de posicionamentos explícitos na pesquisa em política educativa [que] atenta contra a 
solidez e coerência do processo de investigação”, “metodologias de autores referenciados sem 
desenvolver o sustento epistemológico” e a mistura de “técnicas metodológicas, categorias 
analíticas de autores e perspectivas epistemológicas que pouco tem a ver entre si, gerando 
inconsistência no processo de investigação” (TELLO, 2012, p. 55).

Em suma, são subsídios que contribuem com o desenvolvimento e a solidificação 
do campo de política educacional e, por consequência, podem colaborar com a melhoria 
da educação. Da mesma forma, esperamos cooperar com a qualificação do campo de 
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política cultural e no fomento da cultura latino-americana. É uma inserção que se justifica 
na “perceptível [...] fragilidade teórica que envolve este campo, visto que poucos são os 
trabalhos preocupados em trazer uma discussão mais conceitual” (REIS, 2011, p. 1). Ao 
mesmo tempo, compreende-se que são problemas decorrentes da natureza das análises de 
política pública, devido à “dificuldade inerente ao trabalho trans/inter/multidisciplinar” que se 
torna “um obstáculo significativo para o desenvolvimento de uma área coerente de pesquisa” 
(SCULLION e GARCÍA, 2005, p. 122 – tradução livre).

Além disso, consideramos que a área de pesquisa em políticas culturais seja relativamente 
nova e ainda não estabelecida. Para Lima, Ortellado e Souza (2013), as políticas culturais 
se tornaram um objeto de investigação estabilizado na academia desde os anos de 1990 
com trabalhos sobre a atuação do Estado no campo da cultura por meio de livros e revistas 
especializadas. No Brasil, as políticas culturais passaram a ser “efetivamente objeto de estudos 
acadêmicos a partir dos primeiros anos do século XXI” (CALABRE, 2014, p. 111).

Nesse sentido, são pertinentes e promissores os trabalhos que procuram fornecer 
reflexões sobre a pesquisa em política cultural e que possam colaborar com a qualificação do 
campo. Tal como realizaram Scullion e García (2005), no âmbito britânico, por meio de um 
estudo dos principais referenciais em língua inglesa de política cultural e de suas próprias 
experiências do Centro de Pesquisas em Política Cultural da Universidade de Glasgow. As 
autoras traçaram a emergência da disciplina de políticas culturais no campo acadêmico e 
sugeriram que as pesquisas possam ser desenvolvidas com base em três áreas interconectadas: 
“a história e a historiografia de política cultural; os princípios e estratégias de política cultural; 
e [as relações entre] a política cultural e a teoria cultural/estudos culturais” (SCULLION e 
GARCÍA, 2005, p. 122 – tradução livre).

Igualmente, no plano nacional podemos destacar o trabalho de Lia Calabre (2014), 
que realizou uma análise sobre os estudos acadêmicos contemporâneos de política cultural. A 
pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa descreve que a cultura é tradicionalmente um 
objeto de investigação nas áreas de antropologia, sociologia, história e recentemente passou a 
ser objeto da área de política pública. Em resumo, para a pesquisadora, ocorre uma dispersão 
na produção dos trabalhos sobre política cultural no Brasil em diversos círculos acadêmicos; 
o que, de um lado, produz “um espectro amplo e variado de análise”, mas, de outro, “as torna 
muito solitárias no seu campo disciplinar, algumas vezes até mesmo pouco compreendidas” 
(CALABRE, 2014, p. 128).

Apesar das significativas contribuições desses estudos, persiste uma lacuna de estudos 
epistemológicos de pesquisas em políticas culturais no cenário nacional. Dado esse panorama 
e reafirmando-se a premência de uma metapesquisa para a qualificação do referido campo, o 
presente trabalho objetiva analisar as possibilidades e limitações do enfoque das epistemologias 
da política educacional em metapesquisa de políticas culturais brasileira na atualidade.
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Desde já atentamos que não objetivamos a imediata transferência e adaptação de um 
ferramental analítico de uma determinada subárea do conhecimento para outra. Revela-se, em 
verdade, um esforço inicial de diálogo entre duas subáreas de políticas públicas – educação 
e cultura – e a oportunidade de tencionar o uso do EEPE enquanto instrumento de vigilância 
epistemológica.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa exigiu uma abordagem predominantemente qualitativa, pois 
envolveu a análise das fundamentações teórico-epistemológicas das publicações de resultados 
de pesquisas de política cultural, mas também a enumeração e representatividade das mesmas. 
Além disso, quanto ao objetivo da pesquisa, podemos classificá-la como descritivo-exploratória, 
porque se indica este tipo de estudo para responder questões do tipo “qual?” (BARAÑANO, 
2008).

Pela razão de a metapesquisa caracterizar-se como uma “análise de um conjunto de 
artigos que resultaram de investigações de natureza teórica ou empírica” (MAINARDES, 2018, 
p. 3), foi realizada coleta amostral de materiais secundários – ensaios e artigos científicos 
de fluxo contínuo e de dossiês – de pesquisadores brasileiros no principal (único) periódico 
nacional especializado da área de políticas culturais, isto é, foi selecionado o “Políticas 
Culturais em Revista” ligado à Universidade Federal da Bahia (UFBA)4 através de busca com 
as palavras-chave “políticas culturais” ou “política cultural” ou “políticas públicas de cultura” 
no portal de periódicos recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), no Portal de Periódicos da CAPES e no Google Acadêmico. A revista 
selecionada dispõe de um corpo editorial qualificado, com pesquisadores doutores do Brasil 
e de outros países reconhecidos na área de cultura e políticas culturais, e concentra uma parte 
representativa dos trabalhos brasileiros na área desde 2008.

Deve-se ressaltar que essa seleção apresenta algumas limitações. Os artigos sobre 
políticas culturais no Brasil são encontrados em diversas revistas de várias áreas e de 
qualificações mais distintas ainda, conforme buscas no Portal de Periódicos da CAPES e 
no Google Acadêmico. Dentre outros meios de publicação que também se destacam na área 
estão: o Grupo de Trabalho de Políticas Culturais do “Encontro de Estudos Multidisciplinares 
em Cultura” realizado pela UFBA; a “PragMATIZES – Revista Latino-Americana de Estudos 
em Cultura” da Universidade Federal Fluminense; e o “Seminário Internacional de Políticas 
Culturais” da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). No entanto, tampouco seja o objetivo 
deste trabalho abarcar toda a produção de resultados de pesquisa de políticas culturais 
brasileiras e da própria revista, porém com uma amostragem.

4  https://portalseer.ufba.br/index.php/pculturais
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Dessa maneira, em uma primeira fase da pesquisa, amealhamos os 228 artigos e 
ensaios publicados em fluxo contínuo e dossiês até 2017. Para composição e qualificação do 
primeiro nível de amostragem da revista, excluímos os artigos que não tratassem de políticas 
culturais (73) e não fossem de autores brasileiros (29), bem como comentários e críticas (3). 
Para isso, foram analisados com uma leitura sistemática os títulos, resumos, palavras-chave, 
autoria e, em alguns casos, persistindo dúvidas, os trabalhos na íntegra. Destaca-se que 
apesar de entendermos a importância para a área de políticas culturais de temas específicos 
como de gestão cultural e/ou democrática ou de direito cultural, preferimos não englobar 
na pesquisa trabalhos de temas que não tivessem nem ao menos menção do termo ‘políticas 
culturais’ no título, resumo ou nas palavras-chave, pensando que devem ser alvos de pesquisa 
específica. Além disso, foram excluídos da amostra trabalhos de “estudos de cultura”, “direito”, 
“comunicação”, “educação” e “economia” que não tivessem como objetivo principal a análise 
de política pública.

Restaram, assim, 118 artigos teóricos ou empíricos sobre o assunto em análise. Após, 
em uma segunda fase da pesquisa, foi realizada uma nova delimitação. Restringiu-se aleatória 
e longitudinalmente o corpus para um quarto (29), por conta da disponibilidade de tempo 
e recursos para se proceder com uma leitura sistemática dos artigos na íntegra com vistas a 
identificar a perspectiva teórica de cada um. A redução da amostragem consistiu na eliminação 
dos três primeiros trabalhos de cada quatro contados de uma lista ordenada pela ordem de 
publicação. Esse tipo de amostragem estratificada foi utilizado por conta de quase todas as 
edições do periódico conter dossiês temáticos (com exceção das duas edições do ano de 2012), 
fato que poderia interferir com maior ou menor significância na representatividade de uma 
disciplina (administração, sociologia, história etc.) e/ou perspectiva teórica se, pelo contrário, 
fosse realizada uma amostragem por edição, por exemplo.

Posteriormente, os artigos foram submetidos à análise em duas etapas conforme os dois 
contornos da amostragem. No primeiro nível de amostra (118 trabalhos) foram identificadas 
características gerais do conjunto, como: a natureza dos trabalhos (teórica ou empírica); 
o método (quantitativo, qualitativo ou misto); os procedimentos metodológicos (análise 
documental, análise de dados estatísticos, entrevistas, questionários, etnografia etc.); a origem 
(região de procedência do autor) e a área do conhecimento do primeiro autor do trabalho.

No segundo nível da amostra (29 trabalhos) procedeu-se uma análise descritivo-
interpretativa com a criação de categorias inspiradas nos trabalhos de Tello (2012), Mainardes 
(2017, 2018) referentes ao enfoque epistemológico de pesquisa educacional (EEPE) e de 
Scullion e García (2005) sobre uma metapesquisa de políticas culturais.

Primeiramente, foram identificados os autores empregados nas fundamentações das 
pesquisas a partir de uma leitura dos referenciais bibliográficos de cada trabalho e classificados 
em duas categorias principais: autores contemporâneos-da-área de políticas culturais e autores 
clássicos; neste último caso, foram detalhadas as perspectivas teórico-epistemológicas.
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Em detalhe, isso decorreu porque muitas das publicações utilizavam apenas de autores 
contemporâneos da área de políticas culturais, com isso, preferimos deixá-los apartados, em 
uma categoria própria de perspectiva teórica. Dos artigos que empregassem autores clássicos5, 
diferentemente de Mainardes (2017; 2018), a escolha foi não fazer distinção entre teorização 
combinada e adicionada, por conta da demanda de tempo e recursos para este aprofundamento 
analítico, assim, agrupamos os trabalhos que fizessem o uso de mais de um referencial 
teórico em “teorização combinada/adicionada”. Mais, àqueles que não fizeram significativa 
apropriação de autores clássicos citados, foram desconsiderados desta perspectiva, isto é, 
agrupados na categoria de autores contemporâneos.

Além disso, quanto à última das áreas de pesquisas em políticas culturais sugeridas por 
Scullion e García (2005), quando a utilizamos como categoria, entendemos que fosse melhor 
expandi-la para além de “teoria cultural/estudos culturais” até outras teorias sociológicas, 
econômicas, filosóficas etc. para contemplar todas as disciplinas que compõem este campo 
de pesquisa.

Ademais, tal como Mainardes (2017), procuramos analisar se havia a explicitação 
de perspectiva teórico-epistemológica nos artigos. Nos casos em que isso não ocorreu, as 
perspectivas foram inferidas a partir da leitura interpretativa dos artigos. Bem como, nesse 
mesmo momento foram realizadas as análises dos posicionamentos epistemológicos dos 
pesquisadores e identificados em qual ou quais das três grandes linhas de pesquisas em 
políticas culturais apresentadas por Scullion e Garcia (2005) os trabalhos estavam presentes. 
Igualmente analisamos em qual dos níveis de abordagem/abstração delineados por Mainardes 
(2018) estavam os artigos, a ver: níveis descritivo, analítico e de compreensão.

Por fim, ressaltamos que a opção de não detalhamento de resultados relacionados 
àqueles trabalhos que não fizessem uso da explicitação e reflexividade do referencial 
teórico-epistemológico ou dos aspectos metodológicos, pois a intenção não é promover um 
“negativismo perentorio [que] sólo suscita el horror al error y el recurso resignado a uma 
tecnología investigada con la función de exorcismo” (BOURDIEU, CHAMBOREDON e 
PASSERON, 1988, p. 14).

PESQUISAS EM POLÍTICAS CULTURAIS

Os 118 artigos selecionados da “Políticas Culturais em Revista” foram publicados em 
dossiês temáticos ou em fluxo contínuo. Dos artigos que permitiram identificar a natureza 
da pesquisa e os seus procedimentos metodológicos, a maior parte deles é empírica (93), os 

5  Dentre os teóricos encontrados que consideramos como clássicos, destacamos: Eric Hobsbawm, Gilberto 
Freyre, Jean Baudrillard, Gilbert Durand, Edgar Morin, Néstor García Canclini, Pierre Bourdieu, Jacques Rancière, 
Raymond Williams, Manuel Castells, Félix Guatarri, Michael Foucault, Anthony Giddens, Jürgen Habermas, 
Stuart Hall, Ernesto Laclau, Boaventura de Sousa Santos, Marshall Berman, Walter Benjamin, David Harvey, 
Antonio Gramsci, Clifford Geertz.
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demais são de natureza teórica (25). Ao se tratar dos procedimentos metodológicos, a grande 
maioria das pesquisas de natureza empírica adotava métodos qualitativos. Os procedimentos 
de pesquisa empregados mais frequentes foram: análise documental (81), análise de dados 
estatísticos (17), entrevistas (16), métodos etnológicos, participativos e/ou observacionais 
(6). Tal concentração em pesquisas qualitativas com uso de análise documental decorre de 
boa parte dos trabalhos aterem-se ao exame de textos de políticas culturais.

A “Políticas Culturais em Revista” está ligada ao Centro de Estudos Multidisciplinares 
em Cultura do qual também faz parte o PPG Multidisciplinar Cultura e Sociedade da UFBA. 
Depois de autores da área de Comunicação (16), a segunda maior parte de autores do 
periódico são desse PPG (14), seguidos por autores da área de História (13), Sociologia (12), 
Administração (9), Ciências Sociais (7), Direito (7), Antropologia (6), Políticas Públicas 
(6). Evidencia-se, portanto, o caráter não disciplinar da área de políticas culturais a partir da 
titulação dos seus respectivos atores – em contraste aos resultados encontrado por Mainardes 
(2017; p. 9) em sua metapesquisa de política educacional, em que “os autores dos artigos 
eram professores universitários, docentes de Programas de Pós-Graduação em Educação – 
PPGEs ou outros, egressos de PPGEs, doutorandos ou mestrandos”. Embora não fique claro 
na descrição do autor o predomínio da área de Educação, possivelmente isso se confirme em 
vista dele descrever a distribuição desigual da produção acadêmica em consonância com a 
também irregular distribuição de PPGEs no Brasil.

Como características principais dos artigos analisados no último nível de amostragem 
(29 trabalhos), podemos afirmar que todos os trabalhos tinham como fito, ao menos, analisar 
estratégias e princípios de políticas culturais; as pesquisas foram em sua maioria num nível 
de abordagem/abstração analítico (10) e descritivo (12) e com viés crítico e/ou analítico 
acentuado; a maior parte dos artigos analisados não despendeu atenção à explicitação da 
epistemologia nem de suas escolhas teóricas; um pouco mais da metade dos artigos utilizou, 
primordialmente, como referenciais teóricos autores contemporâneos da área de políticas 
culturais (15).

Quanto aos direcionamentos dos artigos analisados, das três áreas de pesquisas em 
políticas culturais traçadas a partir de Scullion e García (2005, p. 122 – tradução livre), notou-se 
que todos os artigos da amostra visaram “analisar princípios e estratégias de política cultural”, 
ao passo que, dez deles direcionavam-se exclusivamente a esta tarefa. Destaca-se, também, que 
quatorze trabalhos contemplavam aspectos da história e a historiografia de políticas culturais 
e onze deles trabalharam nas relações entre política cultural e estudos culturais e/ou teorias 
de autores que consideramos clássicos. Seis trabalhos foram desenvolvidos com estas três 
linhas interconectadas, como sugerem as autoras.

O resultado de que todos os artigos tangeram a linha de princípios e estratégia de política 
cultural decorre, basicamente, porque entendemos que seja essa a condição fundamental de 
uma pesquisa de políticas públicas. A presença de dez trabalhos exclusivamente direcionados 
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nessa linha leva-nos, contudo, a sublinhar a ideia de que as análises de políticas públicas 
não se tornem um fim em si, isto é, que as pesquisas possibilitem a imperiosa avaliação e 
requalificação das políticas, mas, também, sejam oportunidades para tencionar teorias. Esta 
posição é tanto defendida por Mainardes (2006), quando defende que o uso da abordagem do 
ciclo de políticas na educação seja acompanhado por uma teoria específica da temática, quanto 
por Scullion e García (2005), ao advogar pelo estabelecimento de relações entre políticas 
culturais e teorias culturais.

O reduzido emprego de relações interconectadas entre as três linhas de pesquisas 
defendidas pelas autoras encontram certa ligação com os resultados da análise do nível de 
abordagem/abstração dos trabalhos. Sem fazermos indistinção entre autores clássicos ou 
contemporâneos-do-tema, percebemos que dos 29 artigos, 10 operavam em nível descritivo, 
porque havia pouca análise dos dados e/ou ideias apresentadas. Nos 12 artigos classificados 
em nível analítico havia maior integração entre teoria e dados, mesmo que em diferentes 
medidas. Os resultados dos artigos deste nível, nalguns casos, podem contribuir com pesquisas 
de políticas culturais em outros contextos. Enquanto que as 9 pesquisas que tiveram um nível 
maior de abstração são aquelas de nível compreensivo. Tal nível apresenta

uma dupla dimensão do processo de pesquisa: explicar e compreender (o caráter 
interpretativo e explicativo). São estudos que buscam abordar a temática (teórica ou 
empírica) de modo mais totalizante, explorando de forma aprofundada as relações 
e as determinações envolvidas na política investigada ou na questão que está sendo 
discutida. (MAINARDES, 2018, p. 10)

No caso específico das políticas culturais analisadas, entendemos que tais pesquisas 
de nível de compreensão transcendiam a reflexão da política abordada e colaboravam com 
reflexões que envolvem questões pertinentes também, por exemplo, às teorias sociológicas 
ou culturais de modo amplo por estabelecerem relações entre as políticas e as teorias culturais 
ou de outras áreas do conhecimento.

Quanto à perspectiva epistemológica ou teórica, dos 29 artigos da amostra, somente 
3 a explicitavam: Junqueira (2017) baseou-se em Félix Guattari, com uma concepção pós-
estruturalista; Leitão (2010) sustentou sua visão na Sociologia do Imaginário de Gilbert 
Durand e no pensamento complexo de Edgar Morin; e Labrea e Martins (2014) utilizaram a 
análise crítica do discurso (ACD). Nesses dois últimos casos, os autores também incorporaram 
contribuições de outros teóricos em suas análises, somando-se com outros sete artigos numa 
perspectiva de teorização combinada/adicionada. 

Nos demais artigos observaram-se: a utilização maciça de autores contemporâneos da 
área de políticas culturais (15), dois casos de ausência de teorização e dois trabalhos numa 
perspectiva do materialismo histórico e dialético (SEGNINI, 2014; OLIVEIRA, 2015). No 
que diz respeito ao posicionamento epistemológico, observou-se uma forte presença dos vieses 
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analítico e/ou crítico distribuídos na maioria dos trabalhos: analítico (7 artigos); analítico-
normativo (4 artigos); crítico-analítico (6 artigos); crítico-normativo (5 artigos); crítico-radical 
(5 artigos); e empirista (2 artigos).

Por fim, ao analisamos os resultados do posicionamento epistemológico com o nível 
de abordagem/abstração das pesquisas, foi possível notar uma significativa correlação entre 
nível de compreensão com o posicionamento crítico-radical e dos três artigos que explicitaram 
sua perspectiva epistemológica. Bem como, destes artigos, quatro são teorização combinada/
adicionada, dois são materialista histórico e dialético e um é pós-estruturalista.

Doravante, há uma marcante presença de artigos de nossa amostra que utilizaram somente 
autores contemporâneos-específicos-da-temática para as análises. Conforme Mainardes (2017, 
p. 13), com base em sua metapesquisa, “em alguns casos, a utilização apenas de autores do 
mesmo tema ou de autores contemporâneos, tornou a teorização relativamente frágil, com 
consequências na análise e discussões”; e parafraseia a constatação de Ball (2006): “que alguns 
pesquisadores contentam-se com o que está disponível (em termos de teorias e de dados)”. 
Dada a relevância desse fenômeno que não incide só nas políticas culturais, entendemos que 
para explicá-lo, possivelmente, seja necessário sair da teoria do conhecimento sociológico 
para alguma teoria sociológica, porque

La teoría del conocimiento sociológico, como sistema de normas que regulan la 
producción de todos los actos y de todos los discursos sociológicos posibles, y sólo 
de éstos, es el principio generador de las diferentes teorías parciales de lo social [...], 
y por ello el principio unificador del discurso propiamente sociológico que hay que 
cuidarse de confundir con una teoría unitaria de lo social. [...] Confundir la teoría 
del conocimiento sociológico que es del orden de la metaciencia, con las teorias 
parciales de lo social que implican a los princípios de la metaciencia sociológica en 
la organización sistemática de un conjunto de relaciones y de princípios explicativos 
de esas relaciones, es condenarse, ya sea a la renuncia de hacer ciência, esperando 
una teoría de la metaciencia que remplace a la ciência, ya sea a considerar una síntesis 
necesariamente vacía de teorias generales (o incluso de teoría parciales) de lo social por 
metaciencia, que es la condición de todo conocimiento científico posible. (BOURDIEU, 
CHAMBOREDON e PASSERON, 1988, p. 50)

Nesse sentido, e lembrando da natureza descritivo-exploratória da presente pesquisa, 
destacamos o trabalho do próprio Pierre Bourdieu (2004) sobre o campo acadêmico. 
Possivelmente, as contribuições do sociólogo francês sejam importantes para colocar em 
discussão a tomada de posição individual desses agentes, mas, igualmente, coletiva, quando 
determinados agrupamentos defendem, inclusive, o “status” de campo para determinada 
temática de pesquisa. Ainda nessa direção, anuímos à posição de Lorenzi e Andrade (2011). A 
partir de sua discussão sobre as controvérsias de Pierre Bourdieu e Bruno Latour, os autores 
defendem

Uma análise que procure mapear os atores envolvidos em uma questão científica ou na 
construção de um fato pode, e deve, [...] identificar a posição desses atores no campo 
enquanto produzem o saber científico. Aliás, uma análise pode ser insuficiente ou 
ingênua se não analisar a questão do poder dos atores dentro de um campo, podendo 
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cair em armadilhas do empirismo lógico ao descrever somente os elementos envolvidos, 
deixando a impressão de que os fatos só são assim considerados devido aos elementos 
logicamente ligados. Ao mesmo tempo, não é somente através do poder ou capital 
científico de um cientista que se imputa uma verdade. Muita criatividade e estratégias 
estão envolvidas nesse processo, como Knorr-Cetina e Latour ajudam a enxergar. 
(LORENZI e ANDRADE, 2011, p. 119)

Isto é, com base em nossos resultados, a forte expressão de comunicações científicas 
que prezam apenas pelo uso de autores do próprio campo pode indicar, ao mesmo tempo, o 
fortalecimento da própria agenda de pesquisa e uma forte expressão de contraposição a outros 
setores/disciplinas tradicionais. Dessa forma, para além de provocar uma discussão em torno 
da intensa utilização tão somente de autores contemporâneos-do-tema na análise de políticas 
públicas, possamos por em tensão este campo ou estes campos de pesquisa e uso do EEPE 
nos mesmos.

Para tanto, são promissoras discussões que coloquem a ideia de vigilância epistemológica 
em metapesquisa de políticas culturais em conjunto com reflexões sobre o próprio campo 
de pesquisas. Em especial, aquelas que busquem superar as limitações deste trabalho no 
que se refere ao maior detalhamento das categorias de análise – em específico da teorização 
combinada e adicionada – e à sua abrangência amostral, isto é, para além da delimitação de uma 
parcela de trabalhos de um único periódico de políticas culturais. E que explorem, no plano 
teórico e empírico, as relações de metapesquisa e vigilância epistemológica conjuntamente 
com a questão de suas aplicações em campos não disciplinares do conhecimento, ou seja, 
em conjunto com teorias sociais que deem conta de discutir a própria formação dos campos 
e a tomada de posição dos seus agentes antes de considerar o processo de vigilância em si.
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O CLUBE DE JOVENS CIENTISTAS: O QUE PODEMOS 
FALAR SOBRE ESSA EXPERIÊNCIA A PARTIR 

DA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS, DOCENTES E 
RESPONSÁVEIS?

Analu Fonseca de Sá1

Priscila Matos Resinentti2

Danielle Fonseca de Moura3 

RESUMO: Este artigo se propõe a analisar a percepção dos participantes de uma 
política de formação cultural do Museu Nacional/UFRJ em parceria com a Gerência 
de Fomento à Pesquisa e Avaliação Externa da Escola de Formação Paulo Freire da 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro - O Clube Jovens Cientistas 
(edição 2018). Para tanto, foram realizadas observações de algumas atividades 
dos alunos participantes, bem como foram aplicados questionários para os alunos, 
professores e responsáveis. Ao final, foi possível perceber ganhos cognitivos 
e socioemocionais para o grupo participante. Por fim, são problematizados os 
benefícios e as possibilidades de aprimoramento de políticas públicas dessa natureza.

PALAVRAS-CHAVE: escola, museu, formação cultural, política cultural, Clube 
Jovens Cientistas.

1. INTRODUÇÃO 

Os equipamentos culturais configuram-se como espaços de educação museal 
que apresentam o potencial de dialogar com as ações escolares e podem ser espaços 
em que alunos e professores usufruam de manifestações culturais, novas ferramentas 
de aprendizagem e, inclusive, de lazer. 
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Em seu estudo, Cazelli (2010), identifica o quanto a cidade do Rio de Janeiro, apesar 
de ser um dos mais importantes centros culturais do Brasil, não fornece acesso à cultura 
de maneira equânime para seus habitantes. Os museus, centros culturais, teatros, cinemas 
e bibliotecas estão quase todos localizados em poucas áreas da cidade, como Centro, São 
Cristóvão, Zona Sul, Tijuca, Vila Isabel e Barra.

Reforçando essa ideia, Cazelli (2005) afirma, com base nos resultados encontrados 
durante a pesquisa desenvolvida para construção de sua tese, o quanto, para os alunos 
pertencentes à Rede Municipal, a escola é um contexto fundamental não só para promover 
o acesso, mas para garantir um maior número de museus visitados. Para os alunos da rede 
privada, a família costuma atuar de forma mais marcante, garantindo o acesso a distintas 
instituições culturais. 

É imprescindível pensar que jovens em situação de analfabetismo funcional e com o 
aprendizado comprometido nas mais diversas disciplinas, como mostram os dados relacionados 
ao desempenho do segundo segmento do Ensino Fundamental, são pessoas que, para além de 
excluídas de possibilidades qualificadas de inserções no mercado de trabalho, também podem 
ser apartadas do acesso às produções da humanidade como, por exemplo, a cultura. 

Ora, a cultura é então um elemento que confere a essência, a identidade dos indivíduos e, 
justamente por isso, é um direito de todo cidadão brasileiro, conforme exposto na Constituição 
Brasileira:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 

§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

§ 2.º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para 
os diferentes segmentos étnicos nacionais. (BRASIL, 1988).

Trilla (2008) afirma que pode haver uma relação de reforço e colaboração entre as 
esferas de educação formal e não formal, destacando que, 

recursos provindos de fora das instituições formais são frequentemente utilizados por 
elas no contexto de sua atividade: programas dos meios de comunicação; atividades 
que instituições como museus, bibliotecas, fundações culturais põem à disposição das 
escolas; fazendas, instalações agrícolas, viagens para educação ambiental; empresas 
que colaboram em programas de educação permanente etc. (p. 48).

Nesta perspectiva, pelo menos em tese, o Clube de Jovens Cientistas configura-se 
como uma ação diferenciada por permitir a esses jovens o contato com a dimensão estética, 
na tentativa de sensibilizá-los de modo crítico e, assim, fazer com que eles tenham auto 
compreensão, estimulando a formação cultural e também a formação acadêmica. Segundo 
Habermas (1992, p.119),



175

a experiência estética não renova apenas as interpretações das necessidades, à luz 
das quais percebemos o mundo; interfere, ao mesmo tempo, também nas explicações 
cognitivas e expectativas normativas, modificando a maneira como todos esses 
momentos remetem uns aos outros. 

É possível notar que Habermas defende a associação entre a experiência estética (arte/
cultura), as expectativas normativas (ética) e as interpretações cognitivas (ciências).

Vale destacar que a metodologia utilizada nesses espaços não formais de educação se 
distancia das formas convencionais da escola, situando-se fora do sistema de ensino regrado 
e sem estar diretamente voltado à outorga de certificação. 

A educação formal compreenderia o sistema educacional altamente institucionalizado, 
cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado que vai dos primeiros anos 
da escola até os últimos anos da universidade; a educação não-formal, toda atividade 
organizada, sistemática, educativa, realizada fora do marco do sistema oficial, para 
facilitar determinados tipos de aprendizagem a subgrupos específicos da população, 
tanto adultos como infantis. (Coombs, 1985, p.46). 

Para Grinspum (2001, p. 2), o compromisso sociopolítico dos museus é, antes de tudo, 
educacional, e sua nova definição aponta para “instituições de serviço público e educação, um 
termo que inclui exploração, estudo, observação, pensamento crítico, contemplação e diálogo”. 

Na subseção II, Art. 29, é estabelecido que “os museus deverão promover ações 
educativas, fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, 
contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio 
material e imaterial da Nação”. 

Dessa forma, a Seção de Assistência ao Ensino (SAE), setor educativo do Museu 
Nacional, propôs, em 2018, à Gerência de Fomento à Pesquisa e Avaliação Externa (GFPAE) 
situada na Escola de Formação Paulo Freire (EFPF) da Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro (SME/RJ), o Projeto “Clube de Jovens Cientistas do Museu Nacional: Ciência 
na Quinta”, composto por um conjunto de ações continuadas voltadas especificamente para 
os jovens entre 11 e 15 anos de idade, matriculados regularmente em escolas municipais 
localizadas no território ocupado pelo Museu Nacional (MN/UFRJ).  Escolheu-se trabalhar 
com a rede pública municipal de educação, que recebe estudantes das classes sociais mais 
baixas e residentes de áreas conflagradas, com o objetivo incluir este público que não possui 
o hábito de visitar museus. O projeto apresentado no presente trabalho foi um dos vencedores 
do 9º Prêmio Ibermuseus de Educação.

2. O CLUBE DE JOVENS CIENTISTAS

 O Clube Jovens Cientistas no Museu Nacional (UFRJ) consistiu em um projeto voltado 
para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados em Unidades 
Escolares (UE) da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, com a carga horária 
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semanal de 3h30min, totalizando 84h de atividades que ocorreram de junho a dezembro de 
2018. A GFPAE mediou a comunicação entre o museu, a 1ª e 2ª Coordenadorias Regionais de 
Educação (CREs) e os gestores das Escolas, a fim de promover a sensibilização dos mesmos 
para a participação no projeto, dirimir possíveis dúvidas e dar o suporte às demandas de todos 
os órgãos.

Para participar do projeto, foram selecionados 25 alunos das cinco escolas (cinco alunos 
por escola) mais próximas ao Museu, para que dessa forma, pudéssemos facilitar o acesso e 
minimizar a evasão. Os diretores destas UEs, selecionaram os futuros participantes por meio de 
entrevista, com base nos seguintes critérios: i) ter bom desempenho na disciplina ciências; ii) 
estar matriculado do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, no turno da manhã; iii) ser assíduo; 
iv) estar interessado em participar do clube; v) ter autorização do responsável para participar.

Prezamos, através desses critérios, pelo interesse prévio dos alunos acerca da área 
científica por ser o MN/UFRJ um equipamento cultural mais voltado para essa área de 
conhecimento, assim como pela disponibilidade das tardes de quinta-feira, dia escolhido pelas 
responsáveis da SAE para a ocorrência das atividades do Clube. A anuência dos responsáveis 
foi necessária por ser uma atividade fora do espaço formal de educação, no contraturno escolar 
e sem ajuda de custo, alimentação ou transporte, além do fato de serem menores de idade.

Os encontros foram realizados de Junho a Dezembro de 2018 e contaram com uma 
programação diversificada de oficinas e atividades relacionadas às exposições e às pesquisas 
desenvolvidas no MN/URFJ. Os conteúdos abordados eram oriundos de diferentes campos do 
conhecimento científico, como Zoologia, Paleontologia, Botânica, Geologia, Antropologia, 
Arqueologia e História. Com isso, pretendeu-se abordar questões relativas ao próprio fazer 
científico, bem como as possibilidades de atuação profissional e a relação ciência e sociedade.

 A intenção deste projeto também foi fomentar o diálogo do Museu com o público 
jovem, contribuindo para a formação, motivação, desenvolvimento de habilidades cognitivas 
e sócio-emocionais dos adolescentes participantes e potencializar o interesse por carreiras 
científicas, desenvolvimento de pesquisa e favorecimento do protagonismo juvenil. 

 Dessa forma, promover a inclusão sociocultural de jovens estudantes pertencentes às 
camadas populares, ampliando o alcance social do Museu, estimulando a comunidade das 
escolas a acompanhar mais de perto o que os cientistas produzem e para quem produzem além 
de promover a aproximação de pesquisadores (docentes do MN) e alunos de pós-graduação da 
população. Neste processo, essa aproximação pode contribuir para a formação de uma visão 
mais crítica e organizada a respeito do conhecimento com o qual se tem contato no cotidiano, 
provocando a percepção de que a Ciência está presente em situações simples e palpáveis, e 
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que dentro de certas limitações, qualquer pessoa pode fazer do seu modo de pensar um pensar 
científico.

3. A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS, PROFESSORES E RESPONSÁVEIS. 

Com o objetivo de obter dados e avaliar a percepção dos alunos, professores e 
responsáveis sobre a influência do Clube no desempenho dos alunos em sala de aula, sobre 
seu ganho de vocabulário e seu interesse por Ciências e Museus, foram aplicados questionários 
com perguntas fechadas ao final do projeto. 

Em relação à percepção geral sobre o Clube de Jovens Cientistas, dos 17 participantes, 
70% considerou o projeto excelente, 23% considerou muito bom e apenas 7% dos alunos 
participantes consideraram-no bom. Estes dados indicam que o projeto foi bastante relevante 
e atraente para alunos. 

Quando questionados sobre a possível mudança na percepção que possuíam em relação 
aos museus, após a participação no Clube, 70% dos alunos responderam que “sim” e como 
justificativas relataram: “pensava que era uma coisa muito chata, mas depois de conhecer 
melhor mudei de opinião, agora acho muito interessante” ou ainda, “porque antes eu achava 
que eram só coisas antigas ou velhas, mas depois descobri que não”. Estas impressões reveladas 
pelos alunos não são incomuns. Santiago (2017)4, em seu trabalho diz que

(...) aqueles que acham que só o que é novo é bom e interessante, ou seja, tudo o que 
é de uma época passada é velho, sem uso, chato e ultrapassado. Isso, aliado ao senso 
comum cultivado por tantos de que museu só é lugar de “coisa velha”, causa um 
distanciamento e a baixa visitação aos espaços culturais. Quando o contato com a arte 
e museus de diferentes tipologias começa desde cedo, o indivíduo pode conhecer mais 
sabiamente o que lhe agrada e o que ele realmente não gosta, baseado nas próprias 
experiências e no acesso a informações que ele obteve. 

Vale ressaltar que no primeiro encontro das Educadoras da SAE-MN com os alunos, 
como forma de acolhimento e até mesmo sondagem sobre os conhecimentos prévios dos 
jovens, as responsáveis pela condução do projeto, Andrea Costa e Aline Miranda, passaram 
um questionário com perguntas abertas, dentre as quais se perguntava o que eles consideravam 
que era Ciência e o que os remetia a palavra Museu. Infelizmente, esses dados de suma 
relevância para avaliar as mudanças de conceitos tão importantes, foram perdidos durante 
o fatídico incêndio ocorrido no dia dois de setembro de dois mil e dezoito no Palácio que 
abrigava o Museu Nacional.

Logo após a aplicação do questionário foi realizada uma dinâmica na qual os alunos 
deveriam identificar dentre diversas fotos de objetos, paisagens e pessoas, qual delas refletia 
o que era Ciência, na concepção deles. Durante essa atividade, percebemos muita dificuldade 
dos alunos em classificar determinados itens menos óbvios, como, por exemplo, objetos de 

4  Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/o-papel-da-arte-e-dos-museus-na-formacao-
da-sociedade/. Acesso em: 25 fev. 2019. 

http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/o-papel-da-arte-e-dos-museus-na-formacao-da-sociedade/
http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/o-papel-da-arte-e-dos-museus-na-formacao-da-sociedade/
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antigas civilizações, inscrições etc. como sendo vinculados a Ciência. Tal fato demonstra que 
crianças e adolescentes continuam tendo um acesso limitado ao que é Ciência, como ela é 
feita e quais são os diferentes tipos de Ciência existentes.

Quando perguntados, ao final do projeto, se naquele momento eles se sentiam mais aptos 
a identificar o que é ciência, 100% dos alunos consideraram que os encontros proporcionaram 
conhecimento suficiente para compreender e identificar o que é Ciência. Adicionalmente, cerca 
de 80% dos alunos afirmaram que suas ideias sobre Ciências foram modificadas após o Clube. 

Neste processo, uma vez que os alunos se interessavam mais pelo assunto, pode-se 
identificar um ganho de vocabulário científico. Quando os responsáveis foram questionados 
se perceberam ampliação do vocabulário na área de ciências por parte dos alunos participantes 
do projeto, 75% deles responderam que sim.

Marandino (2002) explica que a educação em museus possui especificidades como 
o espaço ocupado pela exposição, tempo de encontros e objetos utilizados neste processo. 
Esses fatores, aliados a outros, serão os responsáveis pelo diferencial da forma de educação 
nesses espaços. Sendo assim, entendemos que a periodicidade dos encontros do Clube Jovens 
Cientistas pode ter fornecido um tempo suficiente para poder gerar mudanças significativas 
sobre a visão de Ciência que os alunos possuíam.

Em outro questionamento realizado buscou identificar se, após o projeto, os alunos 
possuíam mais facilidade em conversar sobre temas científicos. Cerca de 82% dos alunos 
afirmaram se sentir mais à vontade para falar sobre o tema. O que demonstra que a aprendizagem 
foi significativa. 

O fato de o Clube Jovens Cientistas ser uma atividade continuada fez com que 
mais do que apenas conhecimentos científicos fossem adquiridos pelos alunos. Como o 
público selecionado foi diverso, variando em idade (11 aos 16 anos), série (6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental), gênero e Unidade Escolar, decidimos verificar se este fato poderia ter 
atrapalhado a socialização dos jovens. Para tal, perguntamos se eles consideraram que os 
encontros propiciaram o surgimento de novas amizades. Aproximadamente 88% dos alunos 
afirmaram que fizeram novas amizades. Isso demonstra que eles, ao longo dos cinco meses que 
conviveram juntos, conseguiram desenvolver habilidade sócio-emocionais importantes, de tal 
forma que as grandes diferenças entre eles não fossem impedimento para a boa convivência. 
Fato que também pode ter corroborado para uma melhor aprendizagem, proporcionando 
mais facilidade na compreensão dos assuntos tratados durante os encontros. Esse é um passo 
definitivo na renovação do espaço museal, que deixa de ser mero expositor e transmissor de 
conhecimento para se transformar num espaço de desenvolvimento integral do público que, 
nesse caso, eram os aluno da SME/RJ.

Guimarães (2004) verificou que alunos que criavam vínculos afetivos com pessoas 
do ambiente escolar, desenvolviam com mais facilidade sentimento de pertencimento com o 
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local. Acreditamos que o mesmo pode ter ocorrido ao longo do projeto e a esse fato atribuímos 
um maior sucesso nas atividades, visto que os alunos se tornaram amigos e a participação 
no Clube permitia total acesso às instalações do museu, pois os alunos possuíam uniforme 
característico e crachá.

As responsáveis pelo Clube desenvolveram diversos tipos de atividades a cada encontro, 
de forma a torná-los cada vez mais dinâmicos. Quando perguntados sobre as atividades que 
eles consideraram mais interessantes, dentre jogos e dinâmicas, atividades práticas, visita às 
exposições e coleções do museu, visitas a outros museus e atividades ao ar livre, os alunos 
consideraram os jogos e dinâmicas como as atividades mais atrativas. Entretanto, observando-
se os resultados obtidos através do gráfico 1, consegue-se perceber que não há diferença 
significativa entre as atividades, demonstrando que, de forma geral, todas as ações foram 
apreciadas pelos alunos. 

Gráfico 1: Atividades interessantes durante o Clube Jovens Cientistas

Jogos e Dinâmicas

Atividades práticas

Visita às exposições e co-
leções do Museu

Visita a outros museus

Atividades ao ar livre

Fonte: SME/EPF/GFPAE (2018). 

Além de obter a percepção dos alunos, achamos interessante verificar o que os 
responsáveis acharam sobre o Clube, visto que muitos pais levavam seus filhos a todos os 
encontros e com isso vivenciaram muitas das atividades propostas.

Na percepção dos responsáveis (n=8) a experiência com o Clube foi muito positiva na 
vida dos alunos, gerando um maior interesse e curiosidade sobre museus e assuntos relativos a 
Ciência. Essa experiência fez com que os jovens tivessem vontade de conhecer outros museus. 
Estas observações ratificaram a importância do Clube no desenvolvimento dos alunos, mesmo 
fora do ambiente museal e como ele pode causar mudanças no ambiente familiar, visto que 

24%

19%

22%

19%

16%
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essas famílias passaram a ser mais estimuladas a frequentar tais equipamentos culturais, 
gerando assim um efeito multiplicador.

Com a finalidade de obter a percepção dos Professores de Ciências que lecionavam 
aos alunos participantes do Clube sobre aspectos relacionados ao comportamento, interesse 
pelas aulas, ampliação de vocabulário, compartilhamento de aprendizados e autonomia dos 
discentes ao realizar atividades propostas, enviamos aos mesmos questionários com perguntas 
abertas e fechadas. Todos os professores respondentes afirmaram ter observado melhoria 
nesses pontos analisados. 

Outro fato interessante que pode ser observado ao longo do projeto foi o crescente 
interesse pelos pesquisadores do Museu em ministrar palestras para os alunos. Nos parece 
que a curiosidade e ausência de vergonha para fazer os mais variados questionamentos dos 
alunos tornaram os encontros bastante valiosos e desafiadores aos professores da Instituição, 
instigando os mesmos a apresentar seus trabalhos das mais variadas formas.

Os resultados obtidos por este projeto revelam que a educação museal continuada pode 
permitir uma melhoria substancial em habilidades cognitivas e sócio-emocionais dos alunos 
de Escolas Municipais do Rio de Janeiro, fazendo com que a aprendizagem dos conteúdos 
regulares seja facilitada.

 Outro aspecto positivo foi que aguçou-se a curiosidade acerca de equipamentos 
culturais, elementos tão importantes, buscando construir o hábito de frequentar o museu, 
de modo que os alunos passaram a fazer parte também do grupo denominado, no âmbito da 
museologia, de audiência espontânea e não apenas programada. De acordo com Coimbra et 
al (2012), 

esta é a audiência considerada como natural. É usualmente estudada mesmo que 
sua característica de participação espontânea não seja explicitamente mencionada. 
É a audiência com maior nível de autonomia sociocultural, visto que decide por ela 
mesma participar ou não do evento. Assim, pode-se dizer que a origem ou lócus do 
gerenciamento está na própria audiência, mesmo que nem todos os membros tenham 
poder e capacidade de empregar este gerenciamento. (p 4)

Os mesmos autores também definem a audiência programada como
(...) um tipo de audiência considerado importante para museus. Compreende escolas 
(professores e estudantes) que agendam visitas, grupos turísticos que procuram visitas 
guiadas e os mais diversos grupos especiais que programam sua participação no evento 
junto à instituição organizadora. A audiência programada tipicamente possui um grau 
de autonomia sociocultural intermediário. O lócus de gerenciamento é compartilhado; 
parte pela própria audiência, ou por certos membros dela, e parte pela instituição 
envolvida. (COIMBRA et al, 2012, p. 5).

Além disso, o projeto apresenta o potencial de transformar jovens de baixa renda em 
multiplicadores do conhecimento científico, criando neles um sentimento de pertencimento 
a esses ambientes. É necessário criar esses mecanismos de imersão nos espaços de educação 
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não formal. De acordo com o documento produzido pelo CPIM/DEPMUS/IBRAM (2012)5 
acerca do “não público” dos museus, 

A relação com espaços e práticas culturais é fruto de dinâmicas de socialização. Assim 
a disposição, por exemplo, para a prática cultural de ir a museus não constitui um 
ato natural. É o resultado de um processo dinâmico de constituição cultural. O estar 
na cidade e a proximidade de aparelhos culturais, como os museus, não promovem 
universalmente sua apropriação. Variáveis como nível de renda, escolarização, 
condições de moradia, gênero, capital cultural, situação geracional, entre outros, 
representam aspectos importantes para compreendermos as formas distintas de uso e 
apropriação dos espaços e práticas culturais. (p.3)

Pelo menos em tese, através dos relatos anteriores, as ações do Clube Jovens Cientistas 
contribuíram para a ampliação da formação cultural dos alunos da rede municipal de educação 
carioca, especialmente, pelo fato de o museu, segundo Pereira et al (2007) ser um ambiente 
educativo peculiar.

Ele tem um acervo de registros selecionados da vivência sócio-histórica. Ele tem, 
afinal, materialidade e oportunidades de simbolização não encontradas na escola. 
E é a partir de uma educação para olhar através dessa materialidade (dispersa, 
contraditória, lacunar e plural) que se realiza seu papel educador, sua peculiaridade e 
sua potencialidade. (p. 37).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as atividades realizadas e em vários trechos das avaliações foi possível 
perceber o encantamento dos alunos com os equipamentos culturais (de modo especial com 
o Museu Nacional/UFRJ), com as descobertas de novas áreas de conhecimentos e novos 
nichos profissionais, com a possibilidade de viverem novas experiências. Mais uma vez fica 
evidente que, para os alunos que estudam na rede pública de ensino, a escola faz diferença 
no acesso aos equipamentos culturais.

Ademais, foi possível constatar que o Clube Jovens Cientistas é uma ação que amplia 
a formação cultural dos alunos; estimula a audiência espontânea; incita a aprendizagem 
prazerosa; não enfatiza a escolarização museal e promove a formação docente em serviço 
dos profissionais do MN/UFRJ.

Em 2019, um dos objetivo da Gerência de Fomento à Pesquisa e Avaliação Externa 
da Escola de Formação de Professores da Secretaria Municipal de Educação é ampliar essa 
ação, envolvendo outros equipamentos culturais, desafiando-os a construírem novos Clubes 
Jovens Cientistas, e, assim, oportunizar essa experiência para um grupo maior de alunos. 

5  Disponível em: http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2013/09/naopublico.pdf. Acesso em: 26 
jan. 2017.
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O CLUBE DE JOVENS CIENTISTAS DO MUSEU 
NACIONAL: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA 

COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO (RJ) E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 

UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO CULTURAL
Andrea Fernandes Costa1

Aline Miranda e Souza2

Josiane Cescon Ferreira da Silva3 

RESUMO: No presente trabalho, apresentamos o projeto Clube de Jovens Cientistas 
do Museu Nacional: Ciência na Quinta, produto da colaboração entre Seção de 
Assistência ao Ensino do Museu Nacional (SAE/MN) e a Gerência de Fomento à 
Pesquisa e Avaliação Externa (GFPAE) da Escola de Formação Paulo Freire (EFPF) 
da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ). Voltado para 
25 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas municipais 
situadas no território ocupado pelo museu, o projeto tem por finalidade promover 
a educação em ciências e a popularização do conhecimento científico, por meio 
da implementação de atividades educativas no Museu Nacional. A partir da breve 
descrição e análise do referido projeto, e da colaboração entre as instituições 
citadas, elencamos seus limites e potencialidades visando à construção de políticas 
comprometidas com a formação integral dos sujeitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Colaboração Museu-Escola, Clube de Ciências, Educação 
Museal, Educação em Ciências

 

INTRODUÇÃO

As políticas culturais brasileiras têm passado por um conjunto de mudanças 
institucionais. Em âmbitos estatais, as mesmas exigem “nova organização das 
agendas políticas, tomando as questões culturais a partir de percepções intersetoriais 

1  Doutoranda em Educação (PPGEdu-UNIRIO), Seção de Assistência ao Ensino do Museu 
Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro (SAE-MN/UFRJ); Departamento de Estudos e 
Processos Museológicos e Escola de Museologia - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO), andrea@mn.ufrj.br
2  Graduada em Ciencias Sociais (UFRJ) e em História (UFF), Seção de Assistência ao Ensino 
do Museu Nacional (SAE-MN/UFRJ), aline@mn.ufrj.br
3  Mestre em Formação Científica para Professores de Biologia - Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Gerência de Fomento à Pesquisa e Avaliação Externa (GFPAE) - Secretaria 
Municipal de Educação (SME), josicescon@gmail.com

https://d.docs.live.net/57b6c49946c4060d/OneDrive/meus artigos/Políticas Culturais_2019/Artigo museu 1.docx#_ftn3
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e interdisciplinares” (SILVA, 2014, p.200). De acordo com o autor, as colaborações entre os 
setores educacionais e de cultura além de ocuparem lugar central nas narrativas socioculturais 
de nosso tempo, também se encontram entre as iniciativas mais intensas de aproximações 
com as políticas culturais. Nesse contexto, Silva (op.cit) afirma que predomina a perspectiva 
de educar para a cultura, a diversidade, a diferença ou mesmo educar para a preservação do 
patrimônio ou das culturas tradicionais.  

Na interface entre educação e cultura, podemos situar a relação museu-escola, foco deste 
trabalho. Apesar de antiga4, essa relação ainda enfrenta muitos obstáculos. Carvalho (2016) 
investigou o tema, mais especificamente a visitas escolares realizadas ao mais visitado centro 
cultural do Rio de Janeiro, e verificou a ausência de qualquer participação do poder público 
naquelas iniciativas. Segundo a autora, não havia qualquer intercâmbio entre as escolas que 
visitavam o museu e suas Secretarias de Educação de origem (Municipal ou Estadual); e nem 
mesmo qualquer diálogo entre o centro cultural e as Secretarias de Cultura (CARVALHO, 
2016). Deste modo, a pesquisadora constatou “a falta de entrosamento e a inexistência de 
projetos que viabilizem a parceria das instituições culturais e com a escola” (p. 202)

Os museus seguem sendo, no Brasil, equipamentos culturais visitados espontaneamente 
pelas camadas economicamente mais abastadas e escolarizadas da sociedade. Estudo 
longitudinal realizado pelo Observatório de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia – 
OMCC&T acompanhou o perfil dos visitantes de cinco museus de C&T do município do Rio de 
Janeiro. O mesmo revelou que em 2005, 49% dos visitantes dos museus pesquisados possuíam 
renda domiciliar mensal alta, percentual que foi de 55% em 2009 e de 51% em 2013. No que 
diz respeito à escolaridade da audiência espontânea das instituições pesquisadas, verificou-se 
que em 2005, 68% dela possuía Ensino Superior Completo ou Incompleto, percentual que se 
manteve praticamente inalterado nos anos subsequentes, sendo 66% em 2009 e de 67% em 
2013. (MANO et.al, 2017)

Um estudo que levantou dados acerca dos hábitos culturais de moradores de 12 capitais 
brasileiras (LEIVA, MEIRELLES, 2018) aponta que 56% dos participantes da pesquisa têm 
interesse em museus e exposições, contudo o percentual que realizou a referida prática foi de 
31%, enquanto 30% dos participantes nunca visitaram um museu ou uma exposição ao longo 
da vida. No Rio de Janeiro, o percentual de cariocas que informaram nunca terem ido a um 
museu ou exposição foi de 24%.

A pesquisa citada revela, ainda, que a escolaridade, mais do que a renda, é determinante 
para o acesso aos museus. Entre os pesquisados pertencentes às classes D&E que possuem 
nível superior, 50% declararam ter visitado museus, enquanto os percentuais obtidos entre os 

4  A partir do direcionamento do museu a um público mais amplo, é criado um setor específico para atendê-
lo, o setor educativo.  Em 1927 foi criada no Museu Nacional, a 5ª Seção de Assistência ao Ensino de História 
Natural (atual Seção de Assistência ao Ensino), o primeiro setor educativo de um museu brasileiro, marco da 
institucionalização da educação museal no país. Ao longo de suas primeiras décadas de atuação, o SAE concentrou 
as demandas de suporte educacional oriundas principalmente das escolas. 
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que têm nível médio e fundamental são drasticamente inferiores, 13% e 11%, respectivamente. 
Já entre os representantes das classes A&B com nível superior, o percentual de visitantes de 
museus é de 61% Entre os que possuem nível médio o percentual é de 36% e entre aqueles 
que possuem nível fundamental é de 32%. Sendo assim, pode-se concluir que a frequência aos 
museus se reduz significativamente na medida em que o nível de escolaridade cai, inclusive 
entre aqueles que possuem renda elevada.  

Cazelli (2005) em pesquisa quantitativa que estudou a relação entre cultura, museus, 
jovens e escolas no Rio de Janeiro, constatou que as escolas públicas têm sido as grandes 
responsáveis pelo acesso de jovens da classe popular aos museus, por meio das visitas 
programadas. Carvalho (2016) também verificou que as escolas públicas são as que mais 
frequentam o centro cultural no qual realizou sua investigação e reitera o inestimável papel 
que historicamente vem sendo desempenhado pela rede pública no acesso de jovens das 
classes populares aos museus. 

A maior parte dos cariocas que visitam espontaneamente museus e exposições o fazem 
em família, com crianças (31%), e com amigos (25%). Bourdieu (2007) afirma que, em relação 
aos museus, as oportunidades oferecidas pela família são particularmente determinantes. 
A maioria dos visitantes de museus faz a sua primeira visita antes dos 15 anos e as visitas 
precoces são mais frequentes na medida que se eleva a hierarquia social. Carvalho (2016), 
no entanto, verificou em seu estudo que, mesmo entre as famílias da elite, cada vez mais essa 
responsabilidade vem sendo transferida à escola. 

Pesquisa recente mostrou que os cariocas atribuem papel menos importante à escola 
e aos professores enquanto responsáveis pela formação de seu gosto cultural. Apenas 8% 
dos entrevistados citaram escola e professores, enquanto os pais foram citados por 35% dos 
respondentes; seguidos por amigos (27%); familiares e parentes (23%) e namorado/a ou 
cônjuge (14%) (HÁBITOS..., 2013). 

Muitas dificuldades são enfrentadas pelas escolas públicas para promover visitas a 
museus e o transporte é citado como a principal delas. A maior parte das escolas se situam 
em territórios que carecem desse tipo de equipamento cultural e poucos museus dispõem de 
ônibus para o transporte de visitantes.

Contudo, chama a atenção o fato de os educadores museais relatarem que as escolas 
que ficam perto de suas instituições também não as visitam, ainda que não dependam de 
transporte para fazê-lo. Estudo exploratório realizado pelo Museu Nacional junto à professores 
que atuam no bairro de São Cristóvão verificou que apesar de conhecerem as instituições 
museológicas situadas no bairro em que lecionam e de reconhecerem a importância pedagógica 
dos museus, os mesmos pouco os frequentam com os alunos. Dos 22 professores participantes 
da pesquisa, 19 atuavam em escolas públicas. A maior parte (N=8 em 22) nunca promove 
visita a museus, sendo que 4 (em 22) nunca levaram alunos a um museu. Dos 18 (em 22) que 



186

já levaram alunos a museus, metade visitaram com os mesmos instituições situadas em São 
Cristóvão. Dentre os fatores que dificultam a realização de visitas a museus, os mais citado 
foi o transporte (N=16 em 22), seguido de disponibilidade de horário dos professores (N=7 
em 22) (COSTA, 2017). 

Reconhecendo a importância da escola para a promoção do acesso das camadas menos 
favorecidas aos museus, as potencialidades pedagógicas resultantes da colaboração entre 
museus e escolas, bem como as grandes barreiras que ainda permeiam a relação entre essas 
instituições, compreendemos como sendo de grande relevância o desenvolvimento de políticas 
culturais e educacionais que fomentem a integração destas instituições.

No presente trabalho, apresentamos o projeto Clube de Jovens Cientistas do Museu 
Nacional: Ciência na Quinta, produto da colaboração entre Seção de Assistência ao Ensino 
do Museu Nacional e a Gerência de Fomento à Pesquisa e Avaliação Externa (GFPAE) da 
Escola de Formação Paulo Freire (EFPF) da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro (SME/RJ). A partir da breve descrição e análise do referido projeto, e da colaboração 
entre as instituições citadas, elencamos seus limites e potencialidades visando à construção 
de uma políticas comprometidas com a formação integral dos sujeitos. 

A CIÊNCIA COMO CULTURA: O CASO DO CLUBE DE JOVENS CIENTISTAS

Há uma crise no Ensino de Ciências e, consequentemente, uma desvalorização do 
conhecimento científico comprovado por avaliações internacionais e pela baixa procura nas 
carreiras STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics). Por isso, é necessário 
rever o papel das escolas e seus atores no que tange ao letramento científico.

Para Chassot (2000) é necessário que se entenda a ciência como uma linguagem e que 
essa leitura deve ser feita no cotidiano de todos e não deve estar restrita aos muros da escola; a 
ciência está, inclusive, nas pequenas coisas e não é exclusividade dos cientistas. Para o autor, 
a ciência é o resultado produção cultural e a divulgação científica possui importante aspecto 
educacional como a ampliação do conhecimento e da compreensão do público a respeito do 
processo científico e sua lógica. Portanto, divulgar mecanismos científicos educacionais pode 
ter ainda, um caráter cívico, em que o conhecimento científico pode ampliar a consciência 
das questões sociais, econômicas e ambientais envolvidas no desenvolvimento dos mesmos.

O educando com letramento científico é capaz de ler melhor o mundo a sua volta, 
interagindo com a sua realidade, modificando-a. Alguns obstáculos para a apropriação 
científica popular estão no papel desempenhado pela escola e no fazer docente. Apesar das 
recentes revisões de Currículos em que a autonomia e pensamento crítico estão em debate, 
o ambiente escolar dificilmente colabora para que o ensino de Ciências seja atrativo. A 
tradicional formação de professores de Ciências em geral não colabora para o rompimento 
dessa estrutura já que os profissionais envolvidos nessa formação também foram privados 
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dos instrumentos que os levariam a explorar de forma diferente as situações de aprendizagem 
(ANGOTTI, 2001).

Na tentativa de diminuir o distanciamento entre os educandos e o conhecimento 
científico, uma nova abordagem em espaços não formais de Educação têm sido apontados como 
locais favoráveis para divulgação artística e científica, pela potencialidade de envolvimento 
da comunidade escolar. Os museus de ciências têm demonstrado importância cada vez maior 
como locais habilitados ao desenvolvimento da educação não formal em ciências. As atividades 
educativas realizadas nesse espaço são de diferentes naturezas, e várias estratégias têm sido 
desenvolvidas para alcançá-las. (MARANDINO, 2002, p. 187).

Segundo Valente, Cazelli e Alves (2005)
As novas abordagens propostas para minimizar o analfabetismo científico e tecnológico 
são incorporadas pelos museus de ciência. Seu enfoque principal são os fenômenos 
e conceitos científicos. A comunicação entre os visitantes e a ciência é mediada 
por uma maior interatividade com aparatos que põem em relevo a ação do sujeito 
na aprendizagem. As equipes profissionais passam a considerar em seus projetos 
de exposições um conjunto de evidências oriundas de pesquisas sobre ensino–
aprendizagem de ciências. A ideia do ‘aprender fazendo’, bastante difundida no ensino 
de ciências, encontra nos museus interativos um meio de divulgação (p.190).

Ao observar que a educação que acontece nos espaços não formais, compartilha muitos 
saberes com a escola, muitos dos quais são construídos, a partir das teorias elaboradas pelas 
ciências da educação (ROCHA e FACHÍN-TERÁN, 2010), a parceria da escola com outros 
espaços para se alcançar uma educação científica se torna uma importante ferramenta. Os 
museus contam com acervos capazes de despertar curiosidades e paixões, além de possibilitar 
atividades investigativas e questionamentos que ultrapassam os limites impostos pela educação 
formal.

 Dessa forma, a Gerência de Fomento à Pesquisa e Avaliação Externa (GFPAE) da 
Escola de Formação Paulo Freire (EFPF) da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro (SME/RJ), em colaboração com a Seção de Assistência ao Ensino (SAE) do Museu 
Nacional implementou o projeto Clube Jovens Cientistas no Museu Nacional (UFRJ) – Ciência 
na Quinta. Esse projeto tem por finalidade promover a educação em ciências e a popularização 
do conhecimento científico junto aos jovens estudantes de escolas públicas municipais, por 
meio da implementação de atividades educativas nos espaços expositivos e laboratórios do 
Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista.

Voltado para 25 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, as ações do Clube 
aconteceram sempre nas tardes de quinta-feira, considerando o calendário escolar da SME. A 
intenção inicial foi fomentar o diálogo do Museu com o público jovem que estuda nas escolas 
públicas municipais do bairro de São Cristóvão e localidades próximas a fim de contribuir 
para a formação e motivação dos jovens, por meio de novas experiências de aprendizagem 
no âmbito da educação museal. 
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Os encontros realizados às quintas-feiras, de 13h30min às 16h, ofertaram uma 
programação diversificada de oficinas e atividades relacionadas às exposições e às pesquisas 
desenvolvidas no Museu Nacional. Os conteúdos abordados são oriundos de diferentes campos 
do conhecimento científico, como Zoologia, Paleontologia, Botânica, Geologia, Antropologia, 
Arqueologia e História. Além de abordar questões relativas ao próprio fazer científico, bem 
como as possibilidades de atuação profissional e a relação ciência e sociedade.

 

A COLABORAÇÃO MUSEU-SME

Entendemos que o trabalho colaborativo dos museus com as escolas é fundamental 
para a aprofundar e ampliar o alcance social do trabalho realizado pelos primeiros, uma vez 
que a escola é a instituição com maior penetração na sociedade e capacidade de promover a 
sistematização com continuidade da ação educativa. Pesquisa sobre um projeto realizado a 
partir de trabalho cooperativo entre museus e escolas concluiu que deve ocorrer uma divisão e 
combinação de trabalho que respeite as missões e especificidades de cada uma das instituições. 
A ideia de uma instituição suprir as possíveis carências da outra (a escola a carência de 
público do museu e esse a falta de equipamentos/laboratórios da primeira) deve ser superada 
para que os potenciais educativos de ambos se combinem de forma a criar um impacto social 
mais amplo do que a simples soma daquele que cada instituição conseguiria isoladamente. 
(VASCONCELLOS, 2008). 

Nesse contexto, entendemos os museus são espaços de educação museal. Esta “coloca em 
perspectiva a ciência, a memória e o patrimônio cultural enquanto produtos da humanidade” e 
que visa a “formação crítica e integral dos indivíduos, sua emancipação e atuação consciente 
na sociedade com o fim de transformá-la” (COSTA et. al, 2018). O potencial educacional 
do museu pode se concretizar mais pelo despertar do interesse no assunto e pela motivação 
intrínseca do que pela assimilação de conteúdos (CAZELLI, COIMBRA, 2012).  

Os índices de motivação entre as crianças são maiores do que aqueles verificados 
entre adolescentes. Sendo assim, consideramos que a atuação da educação museal pode ser 
estratégica para a promoção da motivação intrínseca, ampliação dos horizontes culturais e 
do interesse pelos estudos junto a jovens nos últimos anos do Ensino Fundamental, de modo 
a incentivá-los a dar continuidade às suas trajetórias escolares e a buscar permanentemente 
o aprimoramento de sua formação, inclusive nos museus.

A GFPAE foi a responsável pela interlocução entre a SAE, a Gerência de Ensino (GED) 
das 1ª e 2ª Coordenadoria Regional de Ensino (CRE) e as Unidades Escolares (UE). O Projeto 
ocorreu ao longo do ano de 2018 na área contemplada pelo Museu Nacional e contou também 
com visitas a outros museus, como o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o AquaRio e 
Jardim Zoológico.
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Foram selecionadas cinco Escolas Municipais situadas no território ocupado pelo Museu 
Nacional considerando o escopo do projeto, que visa estabelecer uma relação dialógica e mais 
próxima entre o Museu Nacional e as instituições, pessoas e comunidades que compartilham 
o mesmo território, tendo os alunos como sujeitos ativos e participantes deste processo. Este 
critério foi utilizado, também, com o objetivo de minimizar a evasão dos alunos ocasionada 
pela distância e garantir uma maior frequência aos encontros do Clube. Constatamos ao final 
do ano que a evasão foi pequena, pois dos 24 alunos que iniciaram o curso, 21 permaneceram 
assíduos até o final. 

Os gestores das UEs selecionaram, através de entrevistas e análise do histórico escolar, 
até seis alunos por escola que atendessem o seguinte perfil: i) estar matriculado regularmente 
no Ensino Fundamental II. ii) ter bom rendimento nas disciplinas de Ciências, Matemática 
e Português; iii) não serem faltosos. A seleção dos alunos das escolas elencadas foi baseada 
nos critérios qualitativos e quantitativos (comportamentais e de rendimento) que indicaram 
afinidade ao conteúdo científico. Entretanto, mesmo com as dificuldades de acesso, foi notável 
também a participação de familiares dos alunos ao longo do desenvolvimento das oficinas.

A concepção inicial do projeto se deu a partir das educadoras da SAE/MN, responsáveis 
pela coordenação do mesmo, que inicialmente tentaram implementar o projeto por meio da 
divulgação nas escolas de São Cristóvão e das redes sociais. Contudo, sem a colaboração 
formal com a GFPAE, não houve nenhum aluno inscrito. Foi diante desse insucesso que a 
colaboração entre as instituições começou a ser construída.  

A colaboração com a GFPAE desde os primeiros passos de implementação do projeto 
respaldou institucionalmente o contato com as escolas e com as famílias, abrindo canais de 
comunicação que permitiram uma efetiva aproximação com a comunidade escolar. Já no 
primeiro encontro do Clube, contamos com a presença dos estudantes e seus pais, muitos dos 
quais se envolveram também em outras ações, a exemplo das visitas a outras instituições. 
Consideramos que relação estabelecida com as escolas e famílias, por meio do GAFPAE, foi 
responsável pela viabilização do projeto. A parceria também foi importante no sentido de 
oferecer mais segurança aos alunos e aos educadores do projeto. Em especial nas visitas a 
outros museus, houve uma cooperação para reunir a documentação necessária autorizações 
de saída e de imagens para divulgação do projeto.  

O potencial desta parceria deve ser mais explorado em edições futuras. É possível, 
por exemplo, desenvolver mais ações com as escolas, tais como participação nas feiras de 
ciências e eventos realizados nas escolas, tendo os participantes do clube como protagonistas 
das ações e multiplicadores, contribuindo para um impacto mais amplo na comunidade escolar. 
Consideramos a ampliação dos efeitos do projeto na comunidade escolar e a integração mais 
efetiva com as escolas um limite encontrado na edição de 2018 e um objetivo a ser alcançado 
em edições futuras. 
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Acreditamos que o potencial da parceria aqui apresentada deve ser mais explorado em 
edições futuras, ao passo que o projeto pretende ser implementado em um âmbito maior na 
Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Visando à ampliação do alcance do Clube 
de Jovens Cientistas, a Coordenação de Projetos de Extensão Curricular (CPEC), pertencente 
à Subsecretaria de Ensino da SME, foi acionada com finalidade de coordenar a integração 
das atividades de extensão curricular com as promovidas pela SME. Dessa forma, visamos 
promover a integração de ações intersetoriais, programas e projetos desenvolvidos entre a 
SAE e a Secretaria.

As ações educativas no campo da Educação Museal, são caracterizadas geralmente 
por um tempo de contato com o público curto, que é o tempo de visita ao museu. Sendo 
a experiência do Clube de Jovens Cientistas do Museu Nacional de duração mais longa e 
frequência regular, surgem novas questões em relação aos educandos. As experiências trazidas 
ao clube pelos jovens cientistas permitiam conhecer mais sobre seu cotidiano, seus interesses, 
suas relações com a família, escola, com o lugar onde vivem. Neste sentido, as orientações das 
educadoras da GFPAE, mais habituadas a esta relação, foram importantes no encaminhamento 
de demandas e conflitos trazidos pelos educandos.

Para a execução do projeto, foram envolvidos diversos departamentos e laboratórios do 
Museu Nacional interessados na proposta de um Clube de Ciências. A cada semana, encontros 
com diferentes cientistas do Museu Nacional (professores, técnico-administrativos e estudantes 
de pós-graduação) foram realizados estimulando a curiosidade sobre as áreas de pesquisa 
desenvolvidas na instituição. As educadoras da SAE/MN atuaram no planejamento educativo 
das atividades em conjunto com os cientistas, bem como na viabilização das atividades 
providenciando recursos didáticos, quando necessários. Conhecer as características do grupo 
e seus interesses é imprescindível para um bom planejamento. Sendo assim, as educadoras da 
SAE/MN se colocaram abertas, receptivas e disponíveis para ouvir as demandas e sugestões 
dos estudantes. Alguns dos temas abordados e visitas à outras instituições foram pedidos dos 
próprios membros do clube. Sendo assim, os jovens cientistas são considerados sujeitos ativos 
na construção do projeto. Além disso, os participantes são multiplicadores das experiências 
vividas no clube ao compartilhar com seus amigos, professores e familiares.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso superar a ideia ainda muito difundida e imposta pelas políticas públicas do 
campo da Educação Formal de que a Educação é responsabilidade quase restrita da escola, 
fazendo desta o maior foco dos investimentos públicos, ainda que os mesmos sejam escassos. 
É preciso que se reconheça não só as potencialidades pedagógicas de processos educacionais 
promovidos no campo da educação museal para a formação humana e cultural dos cidadãos, 
mas também que se garanta o direito destes de terem acesso a estes processos (CASTRO, 
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2015). Para tanto, políticas culturais precisam ser criadas e recursos precisam ser alocados 
para a implementação destas.

Nesse cenário ganham relevância políticas públicas como a Política Nacional de 
Educação Museal (PNEM), editada em 2017, e que visa a “direcionar a realização das 
práticas educacionais em instituições museológicas, subsidiando a atuação dos educadores” 
(IBRAM, 2018, p.43). O projeto do Clube está em consonância com a PNEM, que considera 
os museus como espaços de educação, de promoção da cidadania e que devem colaborar 
para o desenvolvimento regional e local. Contribuindo para a implementação da política, 
por meio do projeto, vimos evidenciando a função educativa do museu ao aproximá-lo das 
comunidades escolares envolvidas, estabelecendo uma rede de colaboração e cooperação 
entre as instituições. Ao aproximar os pesquisadores do Museu Nacional dos jovens cientistas, 
estudantes da educação básica, fortaleceu-se a dimensão social do conhecimento produzido 
pelo Museu Nacional e a função educativa do mais antigo museu brasileiro.

O projeto Clube de Jovens Cientistas do Museu Nacional vem sendo considerado um 
projeto bem sucedido por diferentes atores. A partir da edição piloto, realizada em 2018, 
recebeu o prêmio Ibermuseus de Educação. Tal premiação reflete o reconhecimento de sua 
qualidade no campo da educação museal e, como resultado, o projeto atualmente integra o 
Banco de Boas Práticas do referido organismo internacional. No âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação vem-se buscando a interlocução com museus situados em diferentes bairros da 
cidade no sentido de expandir o projeto para outras instituições e regiões. Atualmente alguns 
museus estão estruturando seus projetos, tendo o Clube de Jovens Cientistas e a colaboração 
com a Secretaria Municipal como base. Ambos os casos apontam para o caráter multiplicador 
do projeto em questão. 

Acreditamos que o referido projeto é relevante por revelar uma possibilidade de 
fortalecer as relações estabelecidas do Museu com o território que ocupa, por meio da parceria 
entre instituições como a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas, tendo os jovens 
cientistas como protagonistas deste processo. 
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O PROGRAMA ESCOLA E MUSEU DA SME/RJ: O QUE 
DISSERAM OS PROFESSORES PARTICIPANTES DA 

EDIÇÃO 2015?

Priscila Matos Resinentti1

Cristina Carvalho2

RESUMO: Este artigo se propõe a analisar a fala dos professores participantes 
de uma política de formação cultural da Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro - O Projeto Escola e Museu (edição 2015). Para tanto, foram 
realizadas observações das visitas das escolas participantes aos equipamentos 
culturais parceiros da SME/RJ, entre os meses de agosto e outubro de 2015. Ao 
final das observações, os docentes foram entrevistados na tentativa de identificar 
qual é a percepção que apresentam sobre a recepção proporcionada aos alunos 
da rede municipal, na perspectiva da formação cultural de qualidade, e o sentido 
da experiência vivenciada. Em seguida, são problematizados os benefícios e as 
possibilidades de aprimoramento de políticas públicas dessa natureza.

PALAVRAS-CHAVE: formação cultural, Programa Escola e Museu, política 
cultural.

1. O PROJETO ESCOLA E MUSEU 

Em 2015, existia na estrutura da Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro (SME/RJ) um setor técnico-educativo responsável pela coordenação, 
promoção e acompanhamento pedagógico de Projetos e Programas Educacionais 
de Extensividade, visando colaborar com a melhoria do desempenho dos alunos, 
bem como para a sua permanência na escola. 

Uma das iniciativas encontradas, desenvolvida pela E/SUBE/CED/ 
Extensividade junto às escolas da Rede Municipal era o Projeto Escola e Museu - 
Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes, que tinha como objetivo 

1  Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Educação da PUC-Rio. Professora e Gerente 
de fomento à pesquisa e avaliação externa da Escola de Formação Paulo Freire da Secretaria Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro. Integrante do Grupo de Pesquisa em Educação, Museu, Cultura e 
Infância (GEPEMCI/PUC-Rio). E-mail: priscila.resinentti@gmail.com
2 Doutora em Educação e professora do Programa de Pós-graduação em Educação da PUC-
Rio. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Educação, Museu, Cultura e Infância (GEPEMCI/PUC-
Rio). E-mail: cristinacarvalho@puc-rio.br
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ampliar e oferecer oportunidades educacionais para a aquisição de novos saberes, por 
meio da realização de atividades educacionais, aonde os alunos realizam um circuito em 
07 Museus3, acompanhados e estimulados por seus professores, que depois multiplicam 
essa experiência no interior da escola. Ressalta-se aqui a importância de se criar e 
ampliar a cultura de visita aos Museus da Cidade4.

As principais ações da Extensividade5 eram: i) contribuição para a formação da 
cidadania de alunos do Sistema Municipal de Ensino, por meio do desenvolvimento de 
atividades relacionadas às linguagens da arte, das atividades do esporte e da reflexão sobre 
temas do cotidiano; ii) promoção de atividades educacionais, no contra turno, colaborando 
com estratégias de diminuição da evasão escolar; iii) fortalecimento da autoestima do alunado, 
revelando valores, talentos e promovendo a construção de novos conhecimentos6.

Em 2015, ano em que se deu a investigação aqui apresentada, 22 Escolas do Amanhã 
foram contempladas. O Projeto Escolas do Amanhã foi criado em 2009 pela Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro e apresenta como objetivos reduzir a evasão escolar 
e melhorar a aprendizagem em 155 escolas do ensino fundamental localizadas em regiões 
conflagradas da cidade. Os principais pilares são7,8: 1) Educação Integral; 2) Bairro Educador; 
3) Capacitação; 4) Saúde nas Escolas; 5) Cientistas do Amanhã; 6) Estagiários e Voluntários.

Em entrevista9 com a gestora do Projeto Escola e Museu (edição 2015), realizada em 
2016, ficou claro que se tratava de um projeto cuja concepção surgiu a partir da ideia de integrar 
a escola a outros espaços de conhecimento que contribuam ampla e significativamente para 
a formação cidadã de cada aluno e professor envolvido na iniciativa.

Sou pedagoga e estou nessa Rede pública municipal de ensino há, pelo menos, 30 
anos.  Em minha opinião, a escola precisa, a todo o momento, se adaptar às mudanças 
sociais uma vez que ela lida com os diferentes atores sociais e sua relação entre si e a 
própria escola.  É importante que ela propicie sentido aqueles que fazem parte do seu 
cotidiano e facilite aprendizagens. Ela lida com desafios o tempo todo mas precisa 
investir no diálogo com os seus alunos a fim de aproximá-los de novos conhecimentos, 
acolhendo-os nos seus interesses, limites e desejos.
O projeto vai ao encontro do ponto onde aluno e escola dialogam e dão sentido às 
novas aprendizagens e conhecimentos. Dessa forma diminui-se qualquer forma de 
distanciamento e ressignifica-se o aprendizado. A partir dessa ideia, pautei  o desenho 
do projeto nas diretrizes Curriculares Nacionais,  na forte parceria com as instituições 

3  As instituições parceiras do Projeto (2015) foram: Fundação Eva Klabin, Centro Municipal Hélio 
Oiticica, Museu Nacional da UFRJ, Museu de Arte do Rio, Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e Oi Futuro. A cada ano, há mudança nas instituições parceiras.
4 Disponível em: http://extensividade-sme.blogspot.com.br/2013/08/formacao-de-professores-projeto-
escola.html. Acesso em: 27 fev. 2017.
5 Atualmente, denomina-se Gerência de Projetos de Extensão Curricular.  
6 Disponível em: http://extensividade.wix.com/sme-rj-extensividade#!ações. Acesso em: 23 ago. 2015.
7 Disponível em: http://www.rioeduca.net/ProjetosAcoes.php?id=19. Acesso em: 28 ago. 2015. 
8 Cabe destacar que durante a minha trajetória na rede municipal de educação do Rio de Janeiro trabalhei 
em uma Escola do Amanhã e, de fato, presenciei a existência, na prática, desses pilares. 
9 Desde 2015, após a culminância do Programa Escola e Museu do referido ano, por diversas vezes foram 
feitas tentativas para uma entrevista com a coordenadora e gerente do setor de Extensividade. Ao final do segundo 
semestre de 2016, foram retomadas as tentativas e a coordenadora solicitou que as perguntas fossem enviadas por 
e-mail para que fossem respondidas. Portanto, a entrevista foi obtida por e-mail. 

http://extensividade.wix.com/sme-rj-extensividade#!ações
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de Arte,  Cultura, Ciências etc, bem como, na possibilidade de garantir aos alunos e 
professores uma aproximação com a sua Cidade e com os bens que essas instituições 
promovem a partir de conhecimentos como: memória, patrimônio, diversidade cultural, 
arte e cultura, entre outros.” (Trecho da entrevista com a coordenadora do Projeto 
Escola e Museu, 2016).

Além disso, o Projeto Escola e Museu, de acordo com a fala da coordenadora, apresentava 
as seguintes vertentes que situavam o que se queria com esse trabalho: i) promover o acesso 
de professores e alunos a museus, centros culturais, institutos de arte e cultura e a parques, 
como atividade articulada ao desenvolvimento do Currículo; ii) valorizar o patrimônio cultural 
da cidade; iii) formar público de visitação a instituições e espaços culturais, decorrente do 
desenvolvimento do interesse de alunos e professores pela apropriação de bens culturais; iv) 
aprofundar a aprendizagem dos alunos pela compreensão de conteúdos de disciplinas das áreas 
científicas, de arte e de comunicação linguística, proporcionados nas visitas às instituições 
culturais.

Nesse sentido, como se deu a relação entre as escolas e os museus participantes da 
edição 2015? O que podemos aprender através da fala dos professores para que a interação 
entre essas duas esferas de formação, formal e não formal, possa ser aprimorada? 

2. O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Buscando identificar os padrões de acesso aos espaços culturais das vinte e duas escolas 
do segundo segmento do ensino fundamental participantes do Projeto Escola e Museu (tabela 
1) e a qualidade do que foi ofertado, foram realizadas observações das visitas das escolas 
participantes aos equipamentos culturais parceiros da SME/RJ, entre os meses de agosto e 
outubro de 2015. Ao final das observações, foram também realizadas entrevistas com os 
docentes10 na tentativa de identificar qual é a percepção que apresentam sobre a recepção 
proporcionada aos alunos da rede municipal, na perspectiva da formação cultural de qualidade, 
e o sentido da experiência vivenciada11 (tabela 2). Nesta etapa, tendo em vista que muitas 
atividades ocorreriam de modo simultâneo, contei com a participação de integrantes do grupo 
de pesquisa do qual faço parte (GEPEMCI12).

De modo complementar, foram feitas anotações no caderno de campo, contemplando 
aspectos como, por exemplo, o acolhimento e a reação dos alunos, a interação dos mesmos 
com os mediadores, com os docentes e com os objetos expostos. A análise dos acontecimentos 
10  Não foi feita a apresentação do perfil docente, já que se tratava de um grupo pequeno de professores e 
isto poderia facilitar a identificação dos participantes, comprometendo o sigilo.  
11 Os roteiros de observação e entrevista e o termo de consentimento livre e esclarecido encontram-se nos 
apêndices (2, 3 e 4). 
12 O Grupo de Pesquisa em Educação, Museu, Cultura e Infância (GEPEMCI) tem se dedicado a investigar 
alguns Setores Educativos de Museus e Centros Culturais da cidade do Rio de Janeiro com o intuito de mapear 
e conhecer as atividades oferecidas ao público em geral - e mais especificamente às crianças de 0 a 6 anos -, a 
estrutura de funcionamento mantida pelas instituições, os agentes sociais que neles atuam e, principalmente, as 
estratégias pedagógicas desenvolvidas nesses espaços.
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ali relatados com o aporte teórico é um exercício que pode articular dois eventos isolados, 
auxiliando na percepção de recorrências e no entendimento de fenômeno.  Vianna (2003) 
enfatiza a relevância do relato de observações com o maior nível possível de detalhamento, 
apontando quando, onde, como, com quem e o que ocorreu, possibilitando a construção de 
um retrato da realidade observada. 

A seguir, apresento as tabelas com o quantitativo de unidades escolares participantes 
por CRE e de observações e entrevistas realizadas em cada instituição:

Tabela 1: Quantitativo de Unidades Escolares participantes por CRE

CRE Quantidade de Unidades 
Escolares participantes

1ª 2
2ª 2
3ª 1
4ª 3
5ª 2
6ª 2
7ª 3
8ª 3

10ª 4
Total 22

Fonte: Elaboração própria (agosto – outubro de 2015).

Tabela 2: Quantitativo de observações e entrevistas realizadas em cada instituição

Equipamento Cultural
Número de observações 

e entrevistas feitas pela 
pesquisadora

Número de observações 
e entrevistas feitas por 

integrantes do GEPEMCI

CCBB 2 3

CCPJ 2 2

Centro Municipal de 
Arte Hélio Oiticica 3 0

Espaço Oi Futuro 
(Flamengo) 4 2

Fundação Eva Klabin 3 1
MAR13 0 0

Museu Nacional da UFRJ 3 1
Total 17 9

Fonte: Elaboração própria (agosto – outubro de 2015)

13 Muitas tentativas, sem sucesso, foram feitas para observação no Museu de Arte do Rio. No entanto, a 
instituição exigiu uma autorização especial para acompanhar as mediações. Quando a autorização foi concedida, 
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Não é possível deixar de mencionar que alguns percalços aconteceram durante a 
realização do trabalho de campo. Primeiramente, a disponibilização por parte da SME/RJ 
do calendário de agendamento de visitas das escolas às instituições só ocorreu duas semanas 
após o início do Projeto. 

Um segundo desafio foi a tentativa de conciliar a rotina de observação, já que a visita das 
escolas aos museus e centros culturais aconteciam de modo simultâneo. A maneira encontrada 
para mitigar a situação foi contar com a ajuda espontânea de integrantes do GEPEMCI nos 
dias e horários conflitantes14. Além disso, por diversas vezes as CREs não disponibilizaram 
o ônibus que conduziria os alunos e docentes às visitas, gerando um transtorno de difícil 
reparação na agenda inicial apresentada. Deste modo, algumas escolas não conseguiram nem 
mesmo ir às sete instituições previstas no Projeto Escola e Museu. Também foram vivenciados 
cancelamentos por questões adversas, tais como: atraso do ônibus, motoristas que conduziram 
os participantes a instituições erradas e confrontos violentos no entorno das unidades escolares, 
inviabilizando o deslocamento dos alunos. Ao procurar o setor responsável na SME/RJ sobre 
a possibilidade de reagendamento, fui informada que o mesmo seria feito, mas, apesar da 
minha insistência, não disponibilizaram a nova agenda do Projeto, impossibilitando algumas 
observações. 

 A seguir, são apresentadas as percepções dos professores sobre o Projeto Escola Museu, 
ressaltando os aspectos positivos e aqueles que precisariam ser aprimorados. 

3. A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

Posteriormente à análise da proposta do Projeto, do acompanhamento de vinte e seis 
visitas realizadas pelas escolas aos museus e centros culturais participantes e das entrevistas 
realizadas com vinte docentes, buscou-se verificar se a proposta possibilitava uma formação 
cultural de qualidade, a partir do conceito de formação proposto dor Gadamer e Dewey, voltada 
para a sensibilização estética, de modo crítico, na qual o aluno pudesse entender melhor a si 
mesmo e estabelecer novas relações com o mundo que o cerca. 

Um aspecto relevante na fala dos docentes 9 e 18 é a concepção de museu por parte 
de alguns alunos, relacionando tal espaço ao velho. Esse tipo de pensamento não é recente na 
sociedade, mas sua concepção tem sofrido alterações ao longo do tempo. Sempre coube aos 
museus a função de recolher e preservar o patrimônio, garantindo, assim, sua conservação ao 
longo das gerações, aspecto que também contribuiu para a relação estabelecida pelos alunos 
ao associarem museu a lugar de “coisa velha”, caracterizando um desafio a ser vencido pelos 
equipamentos culturais na tentativa de atrair novos públicos.

a partir de um contato na SME, infelizmente, todas as incursões para a realização da observação fracassaram, pois 
as visitas foram canceladas.
14 Todas as integrantes colaboradoras obtiveram informações sobre a pesquisa e tinham acesso ao mesmo 
roteiro de observação e entrevista, por mim elaborados. 
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Docente 9: É, como tem cinco turmas na escola, eu preferi selecionar um grupo de cada 
turma em vez de escolher uma turma só, e aí eu vi talvez os melhores rendimentos, 
os comportamentos, também o interesse, que alguns não estavam tão interessados. 
Falava em museu: Ah, coisa velha, coisa chata, né! Aí também ter achado interesse, 
comportamento, todo esse conjunto aí fez a listagem.  

Docente 18: O interesse deles, a disciplina (comportamento), a nota. É muito difícil 
convence-los a participarem, não possuem interesse. Eles dizem visitar museu?!? 
(imitando a cara de desaprovação dos alunos). Além disso, ontem teve tiroteio na 
comunidade, a escola não funcionou, nem pudemos fazer a visita no MAR, acredito 
que muitos não conseguiram chegar a escola hoje.

Existe uma tensão entre as ações de guardar, estudar e conservar e o modo como as 
atividades são desenvolvidas para que os objetos presentes nos museus estejam acessíveis à 
população como ferramentas para a construção de novos conhecimentos, novos pensamentos 
e sensibilidade. Segundo Oleiro (2005), 

e se é verdade que a função de salvaguarda patrimonial se mantém como base do 
museu, à qual se foram associando novas funções educativas e outras funções sociais, 
é também verdade que nas últimas décadas os museus, um pouco por todo o mundo, 
têm vindo a ser confrontados com crescentes desafios que questionam a sua forma 
de organização, a sua atitude perante a sociedade, a forma de olhar as colecções e a 
maneira de se darem a conhecer aos públicos. (p. 9)

Carvalho e Porto (2013) também trazem contribuições nesse sentido ao analisarem os 
trabalhos desenvolvidos em um curso de especialização em educação infantil. Em um deles, 
Gameiro (2011) entrevistou professoras acerca da concepção museal, percebendo que em 
algumas falas os museus eram tomados como lugar de coisas velhas, de aborrecimento ou lugar 
só para uma elite. Aprofundando a pesquisa, a autora percebeu que a resistência aos museus 
era proveniente de uma falta de hábito, onde docentes nunca haviam entrado em contato com 
esse tipo de equipamento cultural. Ainda na pesquisa de Carvalho e Porto (2013), ressaltam 
que uma das professoras pesquisadas por Gameiro (2011) reconhece que o espaço museal 

poderia assumir outra dimensão se houvesse uma formação ampla que incluísse a 
cultura como direito. Quando não há esse acesso, o olhar fica marcado pela exclusão, 
quando esse conhecimento é negado, o contato com ele pode provocar medo e 
insegurança (p. 142).

Apesar da pesquisa acima citada tratar da concepção de professores, a lógica acerca 
do afastamento e resistência dos alunos apresentada pelos docentes 9 e 18 também pode ser 
fruto de um sentimento de não pertencimento aos espaços museais, em consequência de uma 
política que não atue no sentido de garantir a cultura como um direito de todos.  As políticas 
públicas no Brasil deveriam tomar por base a concepção democrática em defesa da juventude 
e dos jovens como sujeitos de direitos, inclusive culturais.

Não menos importante, é a questão da violência nas proximidades das escolas. Para além 
das condições discutidas acima que podem ocasionar o afastamento dos alunos em relação aos 
equipamentos culturais, como observado pelo docente 18, os adolescentes ainda enfrentam uma 
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dura realidade cercada por tiroteios, o que inviabilizou o acesso aos equipamentos culturais 
em alguns casos. Essa é uma situação cotidiana. Em reportagem15 veiculada no dia 16 de 
julho de 2017, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que em apenas oito de cento e 
cinco dias do ano letivo, a rede funcionou sem interrupção por episódios violentos como, por 
exemplo, tiroteio, toque de recolher, assalto, operação policial). Além disso, 382 das 1.537 
escolas tiveram de fechar ou interromper atividades pelos mesmos motivos.

Sobre a qualidade da mediação realizada pelas equipes dos diferentes equipamentos 
culturais, a opinião dos docentes foi bem variada, como é possível perceber nos trechos a seguir. 

Em todos os roteiros disponibilizados pelos espaços, o responsável pelo setor educativo 
deveria delegar, ao longo do circuito interativo, uma equipe para acompanhar os alunos 
das escolas municipais participantes do Projeto. No entanto, no momento de efetivação da 
pesquisa, uma das instituições - CCBB -, acolhia uma megaexposição - Picasso - recebendo 
um elevadíssimo contingente de público, realizando apenas o acolhimento das escolas e uma 
conversa inicial. Após esse momento introdutório, o mediador deixava alunos e professores 
na porta de entrada da exposição e não prosseguia nenhum percurso com o grupo. Kramer e 
Carvalho (2012) apontam a relevância do papel do mediador e destacam que a

educação em museus precisa se configurar como convite, visita e mediação. Convidar 
crianças e jovens significa ir junto. Visitar as obras, os autores, viver com arte e história. 
Mediar para que crianças, jovens e adultos possam ser narradores da história. (p. 27).

O cuidado com a mediação é algo basilar, pois pode levar tanto os alunos quanto os 
docentes a vivências excelentes, despertando o desejo de tornarem-se audiência espontânea, 
ou, por outro lado, confirmar um imaginário de que o museu é apenas para uma elite. João 
Teixeira Lopes (2005) afirma que 

o Museu é, antes de mais, uma instância de mediação: entre objetos e pessoas; entre 
profissionais e públicos; entre criadores e modos de circulação e apropriação das 
suas obras; entre os poderes oficiais e as visões contra-hegemônicas; entre modelos 
organizacionais e lógicas vivenciais e mundanas. Basta pensar na complexidade do 
campo profissional que rodeia hoje o museu para nos apercebermos de que os recursos 
que mobiliza pressupõem uma ampla negociação de significados. (p. 198).

Quando indaguei os docentes sobre a percepção da mediação realizada pelo setor 
educativo do CCBB, alguns apontaram tal situação como algo negativo, como pode ser 
observado nos trechos das entrevistas abaixo.

Docente 9: É, durante eu senti, até eu mesmo fiquei meio perdido, porque quando eu 
vim na capacitação, a gente ia fazer outra visita que era a história do Banco do Brasil, 
o teatro..., não ia ser do Picasso, como estava tendo Picasso eles colocaram as escolas, 
então durante eu mesmo fiquei perdido, talvez os alunos também tenham ficado.

15  Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,violencia-ja-interrompeu-aulas-em-
25-das-escolas-municipais-do-rio,70001892736. Acesso em: 23 jul. 2017. 
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Docente 18: O que eles fizeram foi mais uma apresentação do que os alunos iriam 
encontrar aqui (na exposição), mas eles me pareceram mais preocupados em definir 
regras – isso pode, isso não pode – do que de fato explicar sobre a exposição aos alunos.

Docente 14: Hoje, a dinâmica ali eu gostei (referindo-se à conversa inicial sobre a 
exposição), deu para a gente entender, talvez se a gente fosse à exposição ia ficar uma 
coisa muito vaga, não ia entender o que estava sendo visto ali, acho que deu para a 
gente entender, como o que a gente ia ver na exposição. 

Docente 3: No início (referindo-se à conversa inicial sobre a exposição), quando teve 
mediação foi legal, quando não teve, ficou ruim, mas o ruim porque teve o contato com 
outras escolas, o que dispersa um pouco os alunos, não só os meus, como os de outras 
escolas também dispersa, fica um zum zum zum complicado de você está explicando 
alguma coisa e fica um pouco, como é que eu posso falar? Fica meio sem norte, você 
fica meio desnorteado, vai para aqui, vai para ali, e infelizmente adolescente ele é 
muito prático, ele tem que ter uma linha que ele siga, tem que ter uma seta, se ele 
não tiver aquela seta que ele siga, ele fica muito disperso, e adolescente disperso não 
funciona nada. Você pode fazer malabarismo que ele não vai te ver! Então, o ruim de 
hoje foi que, infelizmente não teve uma mediação com o grupo, dentro da exposição 
Picasso, alguém que pudesse chegar, deixar a gente mais coeso e manter. E falar é 
isso, é aquilo, dar uma explicação geral. 

Uma mediadora foi questionada sobre a razão de não fazerem a mediação com os 
alunos do Projeto Escola e Museu e a mesma respondeu que a mediação “agarra” o ritmo, 
prende o fluxo. 

Porém, alguns docentes acharam interessante a ideia de deixarem os alunos com mais 
liberdade para se apropriarem da exposição.

Docente 18: No CCBB nós fomos recebidos, ele (o mediador) deu uma pequena ideia 
do que era o Picasso, os principais temas dele, o que significou o cubismo na história 
da arte e deixou a gente livre para explorar a exposição. Também é um tipo legal. 
Gostei dessa liberdade, eu deixei eles livres, assim, sempre do lado para tentar tirar 
dúvidas, mas também achei legal.

Ainda com relação à mediação realizada nos espaços parceiros da SME/RJ, em outro 
equipamento cultural, O Museu Nacional da UFRJ, a mediadora selecionada para fazer o 
roteiro com os alunos estava com problema nas cordas vocais e não poderia fazer o atendimento 
junto aos alunos. O percurso interativo foi então realizado por uma aluna de graduação em 
Ciências Sociais. Por mais que ela tentasse conduzir de modo proveitoso a atividade, em alguns 
momentos, eram nítidas as lacunas quanto aos conhecimentos biológicos, especialmente, os 
evolutivos específicos da área, como fica evidente na fala de um dos docentes:

Docente 12: Eu achei que colocaram a menina numa situação muito complicada..., 
já que ela não tinha formação para explicar as coisas que estava explicando, não foi 
proposital, ela até se esforçou e tal, mas ela mesma disse que era de ciências sociais 
explicando tópicos de biologia. Sem condição.

 Por mais que o intuito do Projeto não seja a escolarização do museu, não é possível 
também aceitar como algo natural a transmissão de informações errôneas. Apesar da mediadora 
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em questão não ser habilitada em ciências biológicas, caberia ao setor educativo fazer a 
formação necessária para que essa estudante tivesse segurança e conhecimento necessários 
para conduzir a atividade proposta ou, caso a formação já tivesse sido concluída e não houvesse 
segurança para a condução do percurso, que outra pessoa fosse designada para a atividade. Vale 
destacar que, quando chegaram ao setor do Egito, a mediadora estava muito mais à vontade e, 
até mesmo, mais animada, falando em detalhes sobre cada uma das vitrines. Nesse momento, 
a qualidade da mediação ofertada melhorou muito. 

 Com relação à mediação realizada pela equipe da Fundação Eva Klabin, os depoimentos 
dos docentes apresentavam aspectos positivos, ressaltando o encontro que promoviam entre 
os alunos e a arte. 

Docente 6: Achei muito bom, eles sabem, eu já tinha visitado a Eva Klabin antes, e eu 
percebi que eles conseguem traduzir a arte para a língua deles. Eles conseguem trazer 
a arte daquele pedestal que a gente acostuma colocar e que na verdade para mim não 
deveria estar, para o mundo deles, e fez com que eles conseguissem entender.

 Um dos mecanismos encontrados para aproximar a arte e os alunos foi a referência à 
telenovela “Os dez mandamentos”. Na sala de estar da casa-museu (Sala Renascença) havia 
uma enorme coleção de objetos do Egito e os mediadores fizeram uso desses recursos para 
alcançarem os alunos.   

Mediador (FEK): Aqui, vocês estão assistindo os dez mandamentos? É legal, é uma 
novela bacana porque, apesar de ser uma emissora evangélica e por ser uma novela 
evangélica, mesmo querendo falar do evangelho, eles estão falando muito mais dos 
judeus, eles estão falando de toda a vida dos judeus. Desde a população daquela época, 
vocês já devem ter ouvido falar dessa deusa na novela...

Aluno: Qual?

Mediador (FEK): Sekhmet.

Aluno: É, é.

Mediador (FEK): Sekhmet é híbrida, é uma deusa que é metade mulher e a cabeça é 
de leoa, é a ideia da lenda, do mito. Na lenda você pode inventar um monte de coisa, 
assim como a fênix que é aquele pássaro que...

Aluna: Renasce das cinzas.

Mediador (FEK): Renasce das cinzas. Ali em cima a gente tem a figura de uma outra 
deusa. Já ouviu falar de Bastet? 

Aluna: Bastet. 

Mediador (FEK): Bastet é a deusa do amor, da harmonia, Sekhmet é a deusa da guerra, 
elas são opostas, mas elas também se complementam, exatamente porque uma está 
do lado da guerra e a outra está do lado do amor. (Trecho do caderno de campo, 2015 
– FEK)

A capacidade de aproximação da linguagem e do cotidiano dos alunos, bem como o 
domínio da exposição também foram aspectos considerados positivos pelos docentes quando 
questionados sobre as mediações realizadas no Espaço Oi Futuro e CMAHO. Teixeira Coelho 
(2004, p. 248) conceitua a mediação como “processos de diferente natureza cuja meta é 
promover a aproximação entre indivíduos ou coletividades e obras de cultura e arte”. A 
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perspectiva defendida nesta tese é que a forma como a mediação é realizada pode viabilizar o 
gosto pelo encontro entre os sujeitos e a arte ou afastá-los dos espaços de educação não formal. 

Docente 20: Aqui no Oi Futuro eu acho que foi interessante, foi bacana. Eu acho 
que as monitoras atingiram o objetivo, elas integraram os alunos, até nos professores 
participamos das atividades, e foi bem esclarecedoras, eu acho que foi bem. 

Docente 4: Muito boa (falando sobre a mediação). As meninas que estão fazendo esse 
trabalho conhecem bem, já tem fundamento suficiente para acompanhar as crianças e os 
adolescentes e até adultos também. Conhecem o espaço todo como parte de suas casas, 
digamos assim. Isso é muito importante para a pessoa que está fazendo a mediação.

Docente 16: Interessante, gostei muito porque ela chamou muito os alunos para 
pensarem. Não era aquela coisa pronta, ela até falou das questões que estão escritas, 
mas não é nada que está esclarecendo totalmente a obra. Então, eu achei legal que ela 
levantou os questionamentos, a curiosidade, gostei muito mesmo.

O quesito tempo foi um problema percebido pelos professores. Enquanto no Centro 
Cultural do Banco do Brasil e no Espaço Oi Futuro, por exemplo, os alunos queixavam-se 
sobre a falta de tempo para apreciar a exposição, em alguns roteiros, a queixa versava sobre o 
longo trajeto e a quantidade de conteúdo, reduzindo, em alguns casos, a atenção e a participação 
dos alunos. Apareciam “sintomas” de dispersão e cansaço em alguns trajetos, especialmente 
notados no Museu Nacional da UFRJ, como é possível observar a seguir. 

Com mais de uma hora de roteiro sem tempo para sentar e com uma quantidade enorme 
de informações sobre evolução, um grupo cada vez maior ficou disperso (17 alunos), 
mexendo no celular, e deitaram-se no chão, apoiando-se uns no colo dos outros.

Professor: Ela (a mediadora) não devia entrar tanto nos detalhes biológicos para não se 
comprometer. Os alunos estão ficando cansados. Até eu não entendo muito de evolução!         
(Trecho do caderno de campo, 2015 - Museu Nacional da UFRJ)

Enquanto a mediadora tentava fazer um fechamento com os alunos, dentro do Museu 
das telecomunicações, os mesmos continuavam ouvindo e vendo vídeos”.

Mediadora: É, acho que a gente se desconectou... Vocês estão com necessidade de ver 
mais coisas? Não dá para ver tudo num dia só. São seis horas de exposição. Voltem!                              
(Trecho do caderno de campo, 2015 - Espaço Oi Futuro)

Perceber os sinais que os alunos demonstravam, tanto nos momentos de maior ou menor 
interesse, foi um aspecto não contemplado na ação da que equipe de alguns equipamentos 
culturais observados ao longo do trabalho de campo. A atenção para esse aspecto poderia se 
configurar como ponto fundamental para continuar motivando o grupo até o final da exposição 
proposta. Welsch (1995, p. 18) destaca que “uma esteticização total leva em direção ao seu 
oposto. Onde tudo é belo, nada mais é belo; estimulação ininterrupta conduz ao esbotamento; 
esteticização vira anestetização.” 

Ao final dos percursos nos diferentes equipamentos culturais, os professores 
entrevistados eram convidados a relatar se percebiam mudanças nos alunos e na escola através 
da participação no Projeto Escola e Museu. Dialogando com Dewey (2010, p.35), a intenção 
ao incluir esse questionamento, decorre da compreensão de que   
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A concepção ampla de hábitos envolve a formação de atitudes emocionais e intelectuais; 
envolve nossas sensibilidades básicas e nossos modos de receber e responder a todas 
as condições com as quais nos deparamos na vida. 

 

De modo geral, os professores apontaram aspectos positivos em relação às atitudes dos 
alunos, tanto intelectuais quanto relacionais, e novas demandas na escola, como é possível 
observar nos relatos abaixo.

Docente 17: Ah, com certeza, eles têm agora uma visão, eles começam a discutir em 
cada ambiente, porque cada local de visitação foi diferente, o Oi foi tecnologia, Eva 
Klabin eles começaram a discutir a relação da riqueza, a relação do poder e como 
a cultura ela também é ligada ao poder e à situação financeira, eu acho que brotou 
discussões muito interessantes. Grandes mudanças na escola, só por causa de um 
projeto acredito que não, tem que ser o todo, trabalhar a região, trabalhar a evasão, 
é uma área que é muito complicada, então ajuda sim, mas é mais um elemento, não 
o único.  

Docente 8: Olha, alguns deles dizem que voltam sem a nossa ajuda, eles já pegam o 
metrô e vem, falam com a família sobre o espaço, pesquisam mais sobre o espaço que 
mais gostaram... Então, eu acho que a coisa pra eles vai mudando bastante, mais o nono 
ano que está nessa transição entre a escolinha do bairro e tentar uma coisa maior como 
CEFET, FAETEC ... Ele vai sair do bairro, ele abre horizontes pra esses garotos assim.

Docente 6: Na escola não, mas neles sim, porque fica um burburinho quando volta, 
e eles ficam falando, todo dia, quando vai ser o próximo, a motivação da turma é 
uma coisa assim que eu acho que para eles também... o crescimento deles, eles ficam 
diariamente mais motivados a conhecer museu e por conta das visitas eles ficam para 
a professora de artes, e aí quando você vai dar arte gótica? E história, e aí quando 
você vai dar renascimento? Porque a gente estudou não sei o que... Então, eles ficam 
tentando motivar os professores a ensinar, então o despertar do conhecimento tá aí. 

Docente 5: Eles mudam, eu tenho experiência já, eu fui diretor de um colégio do 
Estado, a gente teve experiência, inclusive levei aluno pra São Paulo, e a mudança 
era grande. Em médio e longo prazo que você percebe, então o aluno ele vê que ele 
pode ir a outros lugares, que ele tem coisas para ver, ele tem coisas para fazer, então 
abre a perspectiva deles, então eu acho bem legal. 

Docente 7: Ainda não, porque eu acho que a gente não teve a ideia do resultado, o que 
a gente vai desdobrar disso ainda não deu tempo de fazer. Assim ainda não percebi 
alguma coisa clara para te falar, mas eu espero que já tenha tido, uma valorização 
desses espaços. Eu acho que tem no sentido, por exemplo, deles agora dizerem que 
até já foram nesses lugares de novo com os pais mostrar. A primeira entrevista que eu 
fiz com eles, eles já tinham ido em um lugar, eu perguntei para eles: você chamou os 
seus pais para ir lá? Para ver? Ah, chamei! Se vai, são outras possibilidades, mas já 
despertou o interesse de falar: oh pai tem esse lugar aqui, vamos! E uma aluna foi no 
CCBB de novo com os pais. 

Docente 9: Olha, por enquanto na escola ainda não, porque é muito recente, é só 
o segundo passeio. É, nos alunos sim, alguns melhoraram o comportamento, é, 
começaram a se interessar um pouco mais para saber o que são as coisas. Agora, 
como eu falei, está no início, vamos ver os próximos. Tenho esperança que CCPJ, 
Museu Nacional, o Eva Klabin que tem áreas que eles podem ter mais contato com as 
obras, desperte mais ainda o interesse deles, mas, mudanças tem, de comportamento, 



205

contato com o que está acontecendo, com a localidade, isso já dá para ver, mas na 
escola em si ainda não. 

Docente 16: Nos alunos que estão participando do projeto eu também achei que eles 
estão mais abertos, eles estão conseguindo refletir mais, durante as aulas eles estão 
questionando mais as coisas, nos primeiros, hoje já é o sétimo museu, nos primeiros eles 
tinham aquela coisa de ficar em silêncio, porque eles iam errar e conforme foi passando 
as visitas agora eles já estão mais soltos, já perguntam mais, e isso está refletindo na 
escola também, eles estão tendo mais responsabilidade, a gente está passando sempre 
algumas perguntinhas depois da visita, eles tem aquela responsabilidade de entregar 
que não acontecia muitas vezes com as atividades da escola, então eles estão com mais 
questão de entregar os trabalhos, entregar o trabalho do museu, os próprios trabalhos 
com outros professores também.

Docente 10: Olha, eu já sou um apaixonado por arte, já acho importante, a grande 
mudança que gera mesmo é o retorno, a gente tem um retorno emocional muito 
grande, uma aproximação emocional maior com o aluno, o aluno ele se sente mais 
predisposto a se aproximar do professor, ele se sente mais à vontade com o professor 
fora da sala de aula, e isso enriquece, isso mostra pra gente que as vezes a barreira 
que separa o acesso que a gente tem ao aluno, essa dificuldade de alcançar o aluno 
que é tão criticada, é talvez por falta de oportunidades como essa, de sair da sala de 
aula, e de criar um espaço mais, um espaço menos formal, um espaço que o aluno se 
sinta mais à vontade, isso é muito importante e contribui sim na nossa formação, no 
nosso fazer pedagógico, ajuda a derrubar esse muro. A gente vê que esses alunos são 
mais participativos em aula, eles têm mais o que falar, mais o que perguntar, então 
isso gera uma participação maior, influencia na rotina, e faz talvez com que outros 
alunos tenha um pouco de ciúme, que isso é normal, outros que tenham um pouco de 
raiva, isso também é normal, mas todas essas emoções podem ser canalizadas para 
algo positivo, a funcionar. Então, isso torna a educação mais dinâmica, torna a escola 
mais ativa, isso funciona, repercute dentro da sala de aula também.    

 Para Gadamer (2005, p.166), na formação cultural através da experiência estética 
há uma relação entre subjetividade e objetividade e o indivíduo nunca fica intacto após a 
experiência. O autor denomina essa mudança de transformação em configuração, ou seja, 

Significa que algo se torna uma outra coisa, de uma só vez e como um todo, de maneira 
que essa outra coisa em que se transformou passa a constituir o seu verdadeiro ser, em 
face do qual o seu ser anterior é nulo. (...) a transformação em configuração significa 
que aquilo que era antes não é mais. 

 Cabe ressaltar aspectos interessantes que estão bem explícitos na entrevista do docente 
10. O professor relata que a interação entre os alunos e os docentes melhorou e a questão do 
vínculo é algo determinante na aprendizagem do aluno. Freinet (1975) defendia que as aulas-
passeio apresentavam duas consequências evidentes: a melhora na convivência professor-aluno 
e como é comum encontrar no decorrer das aulas-passeio elementos a serem explorados mais 
próximos do universo cultural da vida da escola, a volta à escola colabora para se estabelecer 
um clima menos formal do que nas aulas tradicionais.

Após as diferentes experiências nos sete museus e centros culturais, ainda que com 
intensidades distintas, os docentes relatam que os alunos não são mais os mesmos e os próprios 
alunos perceberam um movimento nos professores de valorização das atividades do Projeto 
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Escola e Museu, como pode ser visto no trecho abaixo, retirado da fala de uma aluna que se 
apresentou no seminário de culminância.

Aluna: E o interessante dessa parte dos professores é que quando começaram a ver, 
porque quando a gente está falando lá (na escola), nem todos os professores vão ao 
passeio, nem todos os professores vão à reunião, quando eles começaram a ver os 
vídeos, os depoimentos e os trabalhos, eles começaram a entender um pouco mais 
sobre o que era o projeto, aí passaram a compartilhar, tiveram até uma atenção maior 
com o trabalho que estava sendo feito, superinteressante.     (Trecho do caderno de 
campo, 2015 – Espaço Oi Futuro Ipanema)

Na fala de alguns professores como, por exemplo, 10 e 16, é possível perceber o alcance 
de um dos objetivos do Programa Escola e Museu no que diz respeito ao aprofundamento da 
aprendizagem dos alunos pela apropriação de conteúdos de disciplinas das áreas científicas, 
de arte e de comunicação linguística, proporcionados nas visitas às instituições culturais. Um 
dos docentes relata que os alunos estão realizando com mais compromisso as atividades de 
outras disciplinas de professores que não estão envolvidos diretamente no projeto.

Ademais, na maior parte das entrevistas, como pode ser observado, por exemplo, nas 
falas dos docentes 9, 10 e 17, há o relato de que os alunos estão mais interessados, envolvidos 
nas atividades escolares e questionam mais sobre os conteúdos. Gadamer (2005, p. 94) afirma 
que

A linguagem da arte é uma linguagem exigente e interpeladora. A arte não se oferece 
livre e indeterminada á interpretação que vem da disposição de ânimo, mas nos interpela 
com significados bem determinados. E o que há de maravilhoso e misterioso na arte 
é que essa interpretação determinada não representa um grilhão para nosso ânimo, 
mas justamente abre o espaço de jogo da liberdade lúdica de nossa capacidade de 
conhecimento. 

A docente 7, apesar de incialmente relatar que ainda era cedo para falar sobre mudanças 
nos alunos, no final da entrevista destaca que uma aluna havia voltado ao CCBB com os pais, 
ou seja, foi possível encontrar um exemplo de audiência programada que gerou audiência 
espontânea. Nesse sentido, o Projeto Escola e Museu, ainda que de modo incipiente, cumpre 
outro de seus objetivos que é a formação de público de visitação a instituições e espaços 
culturais, decorrente do desenvolvimento do interesse de alunos e professores pela apropriação 
de bens culturais. Para verificar de modo mais robusto esse objetivo, decorrido um tempo 
da consumação do circuito, o setor de Extensividade da SME/RJ poderia realizar uma nova 
avaliação com os alunos. 

Outro benefício possibilitado foi a formação docente em serviço. Carvalho (2016) 
relata que pesquisas desenvolvidas por profissionais de museus ressaltam o quanto a educação 
não formal está ausente dos currículos docentes de qualquer área. Desse modo, as visitas 
possibilitadas pela Extensividade da SME/RJ oportunizaram aos professores uma inserção 
nesses espaços e o questionamento do que é realizado com os alunos, e até mesmo um repensar 
da prática docente a partir das experiências, despertando o desejo de buscar mais trocas entre 
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a educação formal e os espaços culturais, proporcionando uma formação mais integral dos 
seus alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O encontro com as obras de arte e as interpelações propostas seriam, nessa perspectiva, 
uma oportunidade de construir novas aprendizagens éticas, estéticas e acadêmicas. Nesse 
processo, as experiências passadas são ativadas e reelaboradas a partir das experiências 
vivenciadas no momento das atividades propostas pelos sete equipamentos culturais. Dessa 
forma, pode-se concluir que o Projeto Escola e Museu configura-se uma política de formação 
cultural de qualidade e, ainda que tenha limitações, na percepção dos professores, os alunos 
foram sensibilizados esteticamente através de ações que estimulavam a auto compreensão e o 
desenvolvimento de novas perspectivas sobre a realidade. Os alunos estavam mais interessados, 
envolvidos nas atividades escolares e questionando sobre os conteúdos trabalhados no espaço 
escolar.

Através da fala dos docentes, foi possível perceber o encantamento dos alunos com os 
equipamentos culturais, com as descobertas de novas áreas da cidade, com a possibilidade de 
viverem novas experiências. Mais uma vez fica evidente que, para os alunos que estudam na 
rede pública de ensino, a escola faz diferença no acesso aos equipamentos culturais.

Além disso, os professores também tiveram a oportunidade de ter uma formação 
estética em serviço. 

No entanto, apontaram a necessidade de melhorar o diálogo entre as escolas e os 
museus, com o intuito de alinhar as expectativas. 
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EDUCAÇÃO MUSEAL EM REDE: SURGIMENTO E 
ATUAÇÃO DAS REDES DE EDUCADORES EM MUSEUS 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo traçar um breve panorama 
histórico do surgimento e atuação das Redes de Educadores em Museus no Brasil, 
bem como refletir sobre como este modelo de organização vem se consolidando 
num importante meio de fortalecimento da sociedade civil no campo da Educação 
Museal, haja vista sua relevante atuação no contexto da elaboração e aprovação da 
Política Nacional de Educação Museal (PNEM). Buscamos, além de contextualizar 
o conceito de rede, apresentar um pouco da realidade das Redes de Educadores em 
Museus do Brasil dando uma atenção especial à Rede de Educadores em Museus da 
Bahia, à qual compomos. Por fim, ressaltamos a importância das organizações em 
rede, no exercício de elaboração e implementação de políticas públicas, a partir da 
experiência de atuação da Rede de Educadores em Museus da Bahia na construção 
e aprovação da PNEM.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Museal, Redes de Educadores em Museus, 
Políticas Culturais.

INTRODUÇÃO

Falar de Educação Museal hoje é antes de tudo explicitar uma pluralidade 
de pensamentos, vivências e experimentações desenvolvidas num campo ainda em 
formação no país. Ações educativas, mediação cultural, acessibilidade cultural, 
cartografias afetivas, parcerias institucionais, ações de assessoramento técnico e 
capacitação, implantação de setores de educação, formação em Educação Museal e 
1  Técnica de Nível Superior do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia.  Museóloga pela 
Universidade Federal da Bahia. Discente do Programa de Pós Graduação em Gestão Cultural da 
Universidade Estadual Santa Cruz. Membro do Comitê Gestor da Rede de Educadores em Museus da 
Bahia. leanecristina@gmail.com 
2  Docente Substituta do Departamento de Museologia da Universidade Federal da Bahia. 
Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Museóloga pela Universidade 
Federal da Bahia. Discente do Programa de Pós Graduação em Políticas e Gestão Cultural da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Membro do Comitê Gestor da Rede de Educadores em 
Museus da Bahia. Integrante da REM-Brasil. monaribe@gmail.com 

mailto:leanecristina@gmail.com
mailto:monaribe@gmail.com


210

elaboração de materiais educativos são alguns caminhos possíveis nesse sem fim de vertentes 
que o campo abarca e suscita.

Assim como as possibilidades, a natureza das formações e atuações dos profissionais 
ligados a esse campo também é vasta. Entretanto, todos se reconhecem a partir de uma 
expressão comum que tem feito cada vez mais sentido: o educador de museus ou educador 
museal. Não é difícil encontrar entre os profissionais de museus aqueles que defendem que as 
atividades educativas devem ser valorizadas e reconhecidas, bem como as equipes responsáveis 
por elas, sempre devidamente asseguradas no Plano Museológico da instituição e integradas 
às demais ações do museu. Essa inclusive é uma defesa explícita no texto da, recente, Política 
Nacional de Educação Museal que em seu terceiro princípio defende que

cada instituição possua setor de educação museal, composto por uma equipe qualificada 
e multidisciplinar, com a mesma equivalência apontada no organograma para os demais 
setores técnicos do museu, prevendo dotação orçamentária e participação nas esferas 
decisórias do museu. (BRASIL, 2018)

E esse é apenas um dos exemplos em que a organização desses profissionais foi 
responsável por momentos decisivos para o desenvolvimento desse campo. E é justamente 
sobre esse engajamento e os resultados alcançados que iremos nos debruçar nesse trabalho. 
Inicialmente, iremos refletir sobre o conceito de rede e de que forma essa palavra tão atrelada 
ao campo técnico da Tecnologia da Informação veio a se consolidar como um dos conceitos 
mais caros ao campo das organizações sociais. Tomando de empréstimo reflexões feitas antes 
de nós, buscaremos delinear em que momento a ideia de se organizar de forma capilar deu o 
tom do campo da Educação Museal.

Em seguida, conheceremos o contexto do surgimento da primeira Rede de Educadores 
em Museus no Brasil. A forma como o campo museal vinha se organizando é fundamental para 
entender de onde veio a motivação para o engajamento. Conheceremos também as redes que 
hoje atuam no país através de um memorial descritivo feito por elas mesmas. Conheceremos 
com um pouco mais de atenção a Rede de Educadores em Museus da Bahia, rede essa que 
construímos diariamente.

Por fim, entenderemos a crucial participação dessas organizações na construção da 
Política Nacional de Educação Museal e veremos como essa atuação foi, talvez, decisiva para 
que hoje o campo contasse com esse documento norteador.

ALGUMAS PALAVRAS SOBRE REDES

Em diversas áreas das ciências sociais, alguns conceitos importados de outros campos 
acabam não dando conta da complexidade característica das relações sociais. Assim acontece 
com o método científico oriundo das ciências exatas e biológicas e assim tem sido com 
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categorias administrativas como gestão e o termo, mais comumente utilizado para as ciências 
da informação, rede. 

Analisando os conceitos de gestão social apresentados por Cançado, Tenório e Pereira 
(2011), percebemos que o início da utilização da expressão social em seguida ao termo gestão 
ainda é um mistério, porém, embora não se saiba ao certo quando se começou, os autores nos 
apresentam de forma clara quais os objetivos desse acréscimo: “o conceito de gestão social é 
entendido como o processo gerencial dialógico onde a autoridade decisória é compartilhada 
entre os participantes da ação”. (CANÇADO, TENÓRIO E PEREIRA, 2011).

Assim sendo, a principal característica de uma gestão social é justamente o deslocamento 
dos focos de preocupação. O importante deixa de ser o objeto a ser gerido e passa a ser o 
sujeito que realiza a gestão, ou melhor, os sujeitos envolvidos, que passam a ter poder de 
participação e decisão através de uma perspectiva dialógica.

Pensando nessa definição de gestão social, nos aproximamos do que hoje compreendemos 
ser uma organização social em rede.

Para Cassio Martinho, o conceito de rede é:
fundamentado em práticas e princípios democráticos, emancipatórios e empoderadores 
do ponto de vista político e social, sustentáveis do ponto de vista ambiental, abertos 
e polifônicos do ponto de vista cultural. É um projeto deliberado de organização da 
ação humana. Não como uma entidade ou instituição, como o termo organização pode 
sugerir, mas como um padrão organizativo, que tem uma forma muito própria de 
operar. Esse padrão ajuda os atores sociais a empreender, obter resultados e promover 
a transformação da realidade, com princípios e procedimentos que já trazem embutidos 
o exercício dessa transformação. (MARTINHO, 2003)

Já para Castells: “rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma 
curva se entrecorta” (CASTELLS, 2010). Para o referido autor, a própria contemporaneidade 
pode ser definida, entre outras coisas, pelo “estar em rede”, sendo esse um dos traços que 
caracterizam esta época. 

Desse modo, entendemos que redes são estruturas plásticas, dinâmicas e indeterminadas, 
no sentido de que sua configuração é flexível e regida por mecanismos de  autogestão. Redes 
não têm centro, isto é, qualquer ponto da rede é um centro em potencial. Redes são entidades 
fluidas, não delimitadas, não circunscritas e não descritas conforme as definições já existentes. 

Um exemplo de como a definição de rede, apesar de bastante revistada, ainda encontra-
se em processo, está em Os Sentidos do Sem Sentido: Lembranças do “REDESENHO”, onde 
o autor, Frederico da Silva, narra a dificuldade encontrada durante um processo de avaliação 
de políticas públicas, em se delinear os conceitos de rede. Em determinado trecho, citando 
Goldsmith e Egger, o autor apresenta uma perspectiva conceitual que nos interessa nessa 
discussão: 

em outro plano, conceitual, as redes se definem [e se caracterizam] como: configurações 
ou complexos de organizações ligadas umas às outras por relações de interdependência 
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em termos de recursos; uma rede de política pública representa um conjunto de relações 
que compreende troca de informações, expertise e outros recursos políticos existentes 
entre membros de grupos estáveis de organizações públicas ou privadas, referenciados 
a interesses comuns em um domínio específico e reconhecidos mutuamente; as redes 
evocam elementos de coordenação informal entre atores de um sistema político 
administrativo, que combinam aspectos culturais, variáveis psicológicas e políticas; 
as redes remetem a um sistema de representações ou construções sociais sobre as quais 
as normas de ação são construídas; as redes remetem a estratégias de governança. 
(GOLDSMITH & EGGERS, 2006 apud SILVA).

A aliança dessa perspectiva conceitual da administração com os característicos processos 
dialógicos do fazer cultural resultou no surgimento de organizações cada vez mais abertas e 
dialógicas, a exemplo das Redes de Educadores em Museus, organizações chave no recente 
e em formação, campo da Educação Museal.

Algumas expressões já foram utilizadas ao longo do tempo para designar a especificidade 
do viés educativo dos museus: educação extraescolar, educação não formal, educação em 
museus e educação patrimonial são alguns exemplos. Em relação à estrutura desses processos, 
podem-se encontrar termos como pedagogia museal, experiência museal ou até mesmo 
aprendizagem museal. Sendo museal um neologismo utilizado recorrentemente para qualificar 
tudo aquilo que é relativo ao museu, distinguindo-se de outros domínios, a Educação Museal 
hoje se reivindica como modalidade educacional e campo científico-político de atuação e 
se denomina como um conjunto de práticas e reflexões concernente ao ato educativo e suas 
interfaces com o campo dos museus. (BRASIL, 2018)

Sendo um campo em formação, a Educação Museal tem se construído de maneira 
bastante participativa. A exemplo do processo de construção da Política Nacional de Museus 
onde foram criados Grupos de Trabalho para a elaboração de cada eixo, com participação ampla 
e significativa de setores da sociedade civil, o processo de construção da Política Nacional 
de Educação Museal foi marcado pela presença expressiva desses coletivos que tem dado a 
cara deste campo em formação.

Desse modo, defendemos aqui as Redes de Educadores em Museus, e outros modelos 
de organização social em rede, como espaços privilegiados de organização da sociedade civil 
para o pleito de suas demandas frente ao poder público. Podendo dessa maneira assumir o 
seu papel fundamental no processo de construção de políticas públicas.

REDE DE EDUCADORES EM MUSEUS: SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Um exemplo significativo da participação das redes na construção de políticas públicas 
é a construção da Política Nacional de Educação Museal. O processo que teve início em 2010 
com o I Encontro de Educadores em Museus do IBRAM, só foi possível de ser realizado da 
maneira democrática e participativa por conta da organização da sociedade civil do campo, 
sobretudo aqueles organizados em redes. A redação da Carta de Petrópolis, resultado do I 
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Encontro de Educadores do IBRAM, já possuía indicativos para o encaminhamento de uma 
política para o campo, após esse passo, o IBRAM lançou o Blog do Programa Nacional 
de Educação Museal (o PNEM), um canal virtual cujo objetivo foi reunir o maior número 
possível de contribuições acerca das temáticas relativas à Educação Museal, o que garantiu a 
participação de 708 cadastrados, 598 comentários, 83 tópicos de discussão e 681 postagens. 
Vale ressaltar que muitos cadastros foram feitos em nome de instituições museais, acadêmicas 
ou sociais dando a possibilidade de um número maior de participantes em cada cadastro.

Após a sintetização das contribuições do Blog no Documento Preliminar, foram 
realizados encontros presenciais para discussão dessas contribuições bem como a inserção 
de novas, uma vez que a discussão virtual poderia excluir alguns nichos de participação. Nesse 
momento, as redes tiveram uma participação fundamental. Através delas foi possível realizar 
24 encontros regionais abrangendo todas as regiões do país. Nesse processo inclusive novas 
redes foram criadas justamente a partir da mobilização em torno da PNEM. A participação 
das redes foi tão significativa que, para a realização dos Encontros Nacionais do PNEM – o 
primeiro em 2014, em Belém do Pará e o segundo em 2017, em Porto Alegre – o IBRAM 
garantiu a participação de representantes das redes cobrindo os custos com deslocamento e 
hospedagem. 

Uma Rede de Educadores em Museus geralmente é uma organização voluntária e 
informal que funciona principalmente como espaço político e de formação para educadores 
museais. Para entender melhor como estas redes atuam, vamos conhecer um pouco sobre 
o histórico de suas formações, iniciando com a primeira REM do país, e dando sequência 
cronologicamente, às demais que se seguiram.

AS REDES DE EDUCADORES EM MUSEUS: SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO

A trajetória das Redes de Educadores em Museus no Brasil teve sua origem no ano de 
2003, cujo cenário político-cultural era o lançamento da Política Nacional de Museus, cujo Eixo 
3: Formação e Capacitação de Recursos Humanos, fomenta a organização dos profissionais do 
campo Museal. Foi neste momento de grande importância para o campo museológico no país, 
que profissionais da Educação Museal, com vistas a pleitos em investimentos para capacitação 
de profissionais e elaboração de políticas públicas específicas para área, se organizaram de 
maneira informal e deram início, na cidade do Rio de Janeiro, a Rede de Educadores em 
Museus (REM). O objetivo era trocar experiências, discutir e deliberar sobre aspectos da 
Educação Museal no Brasil, ampliando assim fontes de referenciais teóricos e práticos sobre 
o campo no país. Desde então, a atual Rede de Educadores em Museus e Centros Culturais do 
Rio de Janeiro (REM-RJ) tem sido um espaço de organização e formação dos profissionais 
desse campo no estado do Rio de Janeiro. 
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A REM-RJ foi peça fundamental no desenvolvimento do campo da Educação Museal 
no Brasil, pois através do fomento que suas atividades provocaram, com o decorrer dos anos, 
outras redes surgiram, contribuindo assim, para o avanço dos debates sobre as políticas já 
existentes e o desenvolvimento de novas políticas que abarcassem de melhor maneira as 
necessidades do campo. Atualmente existem dezessete REM’s mapeadas no Brasil, entretanto, 
apenas treze estão ativas, isso é um ponto relevante sobre o formato dessas redes, que iremos 
discutir com mais profundidade um pouco mais à frente. Antes de darmos continuidade ao 
processo de desenvolvimento das REM’s pelo Brasil, se faz necessário pontuar que atualmente 
as REM’s se organizam em uma rede maior, denominada REM-Brasil, que desde 2014, através 
da mobilização virtual, consegue congregar todas as redes em atividade, tornando o processo 
de diálogo cada vez mais democrático e alcançando muito mais pessoas.

No ano de 2007, a REM-RJ articulou o seu I Encontro Nacional, e foi a partir deste 
encontro que educadores paulistas começaram a se mobilizar para a criação da Rede de 
Educadores em Museus de São Paulo (REM-SP), essa articulação ganhou forças entre os anos 
de 2009 e 2010, com a participação de membros da REM-RJ em encontros que fortaleceram 
o grupo. Entretanto, foi só no ano de 2014, durante o Encontro Regional para a discussão do 
Programa Nacional de Educação Museal, que mais tardia viria a se tornar a Política Nacional 
de Educação Museal (PNEM), em SP, que a REM-SP conseguiu organizar suas atividades de 
forma continuada, realizando inicialmente encontros mensais abertos e depois subdividindo-se 
em Grupos de Trabalho temáticos e em grupos específicos, como o GT de Políticas Públicas, 
o de Perfil do Educador e a Comissão de Comunicação, responsável pelas redes sociais da 
REM-SP. 

Dando continuidade ao projeto de tornar o Brasil um país forte no debate sobre a 
Educação Museal, em 2008, com o incentivo da REM-RJ, foi constituída a Rede de Educadores 
em Museus do Ceará (REM-CE), que funciona desde aquele ano com encontro presenciais e 
reuniões virtuais, buscando fomentar a reflexão sobre educação em museus e outros espaços 
culturais, assim como a formação e atuação política dos profissionais envolvidos, buscando 
articular instituições e profissionais da área de museus e centros culturais em torno da discussão 
de propostas e ações educativas efetivadas na área cultural. A REM-CE esteve presente na 
concepção dos princípios e eixos temáticos e na finalização do documento da PNEM, no 6° 
e 7° Fórum Nacional de Museus.

A pauta da Educação Museal esteve em voga em 2008 em função das discussões sobre 
a criação do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), cujas premissas já haviam sido lançadas 
no texto da PNM, em 2003. Naquele ano, a Rede Informal de Museus e Centros Culturais 
de Belo Horizonte e Região Metropolitana (RIMC) foi criada. Tendo como objetivo gerar 
um ambiente de troca e reflexão acerca das estratégias e ações educativas desenvolvidas por 
museus e centros culturais de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Apesar de não ser uma 
rede de educadores, faz parte da REM-Brasil, pois é uma rede de cooperação teórica e prática 
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que congrega diversas instituições museológicas e espaços culturais com a mesma finalidade 
de agregar contribuições para o campo da Educação Museal. Além disso, a RIMC participou 
como articuladora no PNEM desde abril de 2013 e realizou no dia 22 de agosto de 2014 um 
encontro regional no Memorial Minas Gerais Vale com a presença dos museus membros da 
RIMC e de outros profissionais interessados no tema.

Em 2009, com a criação do IBRAM, o campo da Educação Museal obteve ainda mais 
fôlego para desbravar o Brasil através de oficinas patrocinadas por esse recém criado órgão. 
Em outubro deste ano aconteceu no Museu de Arte Assis Chateaubriand, em Campina Grande 
na Paraíba, a oficina “Ação Educativa em Museus”, ministrada pela museóloga carioca Bárbara 
Hardium da REM/RJ. Essa oficina fazia parte do Programa de Capacitação e Formação em 
Museologia promovido pelo IBRAM. Como resultado da oficina realizada em Campina Grande 
e seguindo a tendência de vários estados brasileiros, os participantes resolveram implementar 
a Rede de Educadores em Museus da Paraíba (REM-PB), que ao longo do seu processo de 
articulação, assumiu uma postura extremamente política no Estado, em função de o governo 
local não possuir uma política pública instituída para a área dos museus. Seguindo a onda das 
oficinas patrocinadas pelo IBRAM, em 2010 foi fundada a Rede de Educadores em Museus de 
Santa Catarina (REM-SC), que é formada por um grupo de profissionais com o propósito de 
estudo, reflexão e definição de diretrizes no campo teórico e prático na área museal, de modo 
a fundamentar, avaliar, dinamizar e potencializar ações para a área, conforme as necessidades 
e realidades do Estado de Santa Catarina, e também participou das discussões da PNEM.

O ano de 2010 foi um ano de muita produtividade para o campo, pois além da REM-
PB e da REM-SC, a Rede de Educadores em Museus do Rio Grande do Sul  (REM-RS), foi 
criada em maio deste ano, durante o 12º Fórum Estadual de Museus - RS, onde se reuniram 
vários participantes e profissionais atuantes nas instituições museológicas. A REM-RS tem 
um público flutuante, que corresponde aos participantes presenciais e outros que contribuem 
de forma virtual, constituído por grupos de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, 
alguns são profissionais da Educação, outros exclusivamente da Educação Museal. Dentre os 
atuantes em museus estão os que exercem funções em vários setores envolvidos com a gestão, 
com a conservação, a comunicação, arquitetura, entre outros. A Rede também participou 
de forma representativa nas discussões que envolvem a Educação e os Museus no que diz 
respeito ao Programa Nacional de Educação Museal, em nível federal, como articuladores 
inscritos no IBRAM.

Ainda em 2010, durante o II Encontro Baiano de Museus, na Mesa Temática: “Fomento 
e Implementação da Rede de Educadores em Museus”, foi criada a Rede de Educadores em 
Museus da Bahia (REM-BA) sobre a qual nos debruçaremos com mais atenção logo à frente.

Até então, vimos que as REM’s possuem um caráter mais autônomo, sendo na maior 
parte das experiências, fomentadas pela sociedade civil de profissionais do campo, entretanto, 
temos na Rede de Educadores em Museus de Goiás (REM-GO), um exemplo um pouco 
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diferente. Essa rede foi criada por professores e alunos do curso de Museologia da Universidade 
Federal de Goiás, também no ano de 2010, com a finalidade de mapear as ações educativas de 
instituições culturais, estimular a criação de serviços educativos, integrar diferentes instituições 
culturais e museais, além de promover a relação entre cursos de formação. Inicialmente foi 
articulada por meio digital, num blog trazendo seus objetivos e atividades. Hoje, a REM-GO 
se apresenta como uma atividade de extensão do Bacharelado em Museologia da Universidade 
Federal de Goiás. 

O processo de criação de REM’s, também foi fortalecido com os encontros para o 
desenvolvimento do PNEM, como no caso da Rede de Educadores em Museus no Maranhão- 
(REM-MA), que foi articulada a partir de um desses encontros no ano de 2014. Com o objetivo 
de ampliar e fortalecer o papel educativo das instituições de memória e cultura do estado do 
Maranhão. A rede funciona por meio de encontros virtuais e presenciais em alguma instituição 
museal, a fim de dialogar sobre temáticas ligadas à área de educação e museus; divulgar ações, 
projetos e eventos das instituições; realizar pesquisas e participar de eventos. Ainda em 2014, 
surge a Rede de Educadores em Museus de Sergipe (REM-SE), como um espaço que visa 
congregar os pesquisadores, professores, profissionais de museus e setor de cultura, estudantes, 
entre outros, na criação de um espaço de reflexão e discussão sobre o caráter educativo dos 
museus. Surge da união de pessoas e instituições ligadas à Educação e aos museus, com o 
objetivo de difundir e divulgar pesquisas, práticas educativas e experiências.

No ano de 2016, surge a Rede de Educadores em Museus de Campo das Vertentes – 
Rem Campo das Vertentes, constituída em uma reunião realizada nas dependências do Museu 
Regional de São João del-Rei, e congrega instituições museológicas e espaços culturais 
de São João del-Rei, Tiradentes e Região do Campo das Vertentes. Funciona desde então 
com encontros presenciais – numa rotatividade dos locais de reunião entre as instituições 
que compõem a REM, e discussões virtuais, buscando fomentar a reflexão sobre educação 
em museus e outros espaços culturais. Os objetivos propostos com a sua criação eram de 
possibilitar um espaço para discussão, organização, pesquisa e troca de experiências sobre a 
educação em museus e temas afins, articulando instituições e profissionais. A REM Campo das 
Vertentes não participou, enquanto coletivo, do processo de construção da Política Nacional 
de Educação Museal (PNEM), no entanto foi discutida e incentivada a participação de seus 
membros, mesmo que individualmente.

Lembramos que algumas REM’s estão com suas atividades suspensas ou em processo 
de reestruturação, como é o caso das: Rede de Educadores em Museus e Instituições Culturais 
de Pernambuco (REMIC-PE), que foi criada em 2008, Rede de Educadores em Museus e 
Instituições Culturais do Distrito Federal (REMIC – DF), criada em 2008, Rede de Educadores 
em Museus e Instituições Culturais de Mato Grosso do Sul  (REMIC-MS), criada em 2010 e a 
Rede de Educadores em Museus e Patrimônio do Mato Grosso  (REMP – MT), criada em 2010. 
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Como mencionado anteriormente, embora sejam organizações afins e com interesses 
em comum, é perceptível que as REM’s possuem formas de articulação e organização bastante 
diversas, o que impacta diretamente no perfil das suas atividades. Por essa razão, uma 
característica muito comum entre as organizações em rede é a sazonalidade e descontinuidade 
de suas ações. Não são raros os momentos em que acontecem esvaziamentos, o que em alguns 
casos levam a longas pausas ou até mesmo à dissolução dos coletivos.  Muitas dessas situações 
comuns entre redes têm sido compartilhadas nos fóruns da REM-Brasil, que é um importante 
espaço para trocas de informações e experiências bem como debates que contribuem para 
o fortalecimento das redes estaduais, e o consequente fortalecimento do campo no âmbito 
nacional. 

A REM BAHIA E A PNEM

Criada em 2010, durante o II Encontro Baiano de Museus, a Rede de Educadores em 
Museus da Bahia (REM-BA) constitui-se como um coletivo cultural específico de Educação 
Museal sem fins lucrativos, de caráter não governamental, suprapartidário e não confessional. 
Trata-se de um coletivo de iniciativa da sociedade civil, articulado por profissionais oriundos 
de vários segmentos das áreas de cultura, ciências e educação, atuantes no campo da Educação 
Museal, que afirmam o respeito à formação integral, aos direitos humanos e à democracia; 
a educação para a autonomia, a cidadania e a emancipação dos sujeitos, como princípios 
fundamentais de sua organização interna. Em relação aos objetivos, a REM-BA pretende ser 
um fórum permanente de produção e difusão de conhecimento sobre Educação Museal e sua 
formação teórica e política, contemplando a reflexão e revisão permanentes: ser um espaço 
de troca de experiências e informações entre sociedade civil e poder público; promover a 
descentralização das atividades, fomentando a criação de núcleos da rede em todo o estado 
da Bahia; articular-se regionalmente, nacionalmente e internacionalmente com outras redes 
similares para a discussão e pleito de temas pertinentes ao campo da Educação Museal; orientar 
as suas atividades a partir dos princípios e diretrizes estabelecidos na PNEM. (REM-BA, 2018).

A Rede de Educadores em Museus da Bahia tem se consolidado como um importante 
espaço de militância do campo museológico na Bahia. Para além da sua participação significativa 
na construção de políticas públicas nas três esferas – Política Nacional de Educação Museal 
no âmbito federal; Política Estadual Setorial de Museus da Bahia no âmbito estadual tem 
participado das discussões para a construção de um Plano Municipal de Cultura para Salvador 
e na Política de Museus para Ilhéus, no âmbito municipal – a REM-BA também tem se 
posicionado combativamente em situações como o atual processo desmonte pelo qual tem 
passado o Instituto Brasileiro de Museus.

A participação da Rede de Educadores em Museus da Bahia (REM-BA) no processo de 
construção da Política Nacional de Educação Museal (PNEM) teve início em 2012, no 5º Fórum 



218

Nacional de Museus. Durante o período em que o blog esteve aberto para discussões, a REM-
BA não participou enquanto coletivo, porém mobilizou seus membros para participarem e 
contribuírem ainda que de forma individual. Já após a sistematização do Documento Preliminar 
da PNEM, a REM-BA potencializou a sua participação no processo. Com o documento em 
mãos, foram realizados quatro encontros regionais da PNEM em Salvador - em 31 de março, 
28 de abril, 29 de setembro e 13 de outubro de 2014, este último com a presença de Kátia 
Frecheiras, coordenadora do GT de Formação, Capacitação e Qualificação. Foram feitas 
sugestões de supressão, inclusão e/ou aglutinação das diretrizes, metas e ações propostas no 
documento e encaminhadas como contribuição para o Documento Final. A REM-BA, também 
esteve presente nos dois Encontros Nacionais do PNEM.

A Rede de Educadores em Museus da Bahia aparece com uma importante mobilizadora 
das discussões da PNEM, tendo participado das discussões no Blog, organizado um encontro 
para discutir as contribuições do Blog antes mesmo da redação do Documento Preliminar, 
organizado quatro encontros regionais para discutir o Documento Preliminar, participado do 
I Encontro Nacional, organizado um encontro para discussão da minuta do documento final 
e participado do II Encontro Nacional onde foi enfim aprovada a redação final da PNEM.

CONSIDERAÇÕES 

A construção de uma política pública nem sempre se dá da forma mais democrática 
possível, o que seria o ideal. Obstáculos como a dificuldade de mobilização do campo e até 
mesmo a falta de clareza na compreensão dos mecanismos de construção de políticas públicas 
faz com que os atores sociais participantes destes processos sejam em geral muito limitados 
reduzindo-se comumente às mesmas pessoas. Nesse contexto, as organizações em rede, como 
definidas aqui, atuam como importantes espaços de formação e atuação política da área em 
questão possibilitando assim um maior alcance de sujeitos envolvidos nesses processos.

A exemplo do Mobiliza Cultura, citado por Alexandre Barbalho no artigo: “Acho que 
o que eu peguei foi uma coisa meio fora do normal”: Mobilização e Crise na gestão Ana de 
Hollanda, a organização dos educadores museais em rede para a construção de uma política 
específica para a área pode ser compreendida como uma “mobilização na esfera pública”, um 
dos três níveis de organização da sociedade civil (de seus interesses e valores de cidadania), 
tal como identificados por Ilse Scherer-Warren, (2006, p. 110 apud BARBALHO, 2017) “para 
encaminhamento de suas ações em prol de políticas sociais e públicas, protestos sociais, 
manifestações simbólicas e pressões políticas”. 

O autor segue dizendo que, esse tipo de mobilização, mais abrangente e conjuntural 
e menos institucionalizada, resulta da articulação dos participantes de movimentos sociais, 
ONGs e redes, entre outros, e articula a realização de manifestações cujo objetivo é a 
visibilidade midiática e os “efeitos simbólicos para os próprios manifestantes (no sentido 
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político-pedagógico) e para a sociedade em geral, como uma forma de pressão política das 
mais expressivas no espaço público contemporâneo” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 112 
apud BARBALHO, 2017).

Sendo assim, num contexto em que as políticas culturais estão cada vez mais ameaçadas 
vide o desmonte da pasta ministerial para o campo e tentativa de extinção do órgão específico 
dos museus, a organização política da sociedade civil, nesse caso através das Redes de 
Educadores em Museus se faz cada vez mais necessária.
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BRASIL- O “PAÍS DO FUTURO”1 E SEM PASSADO: 
ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O DESCASO COM A 

MEMÓRIA NACIONAL

 José Ricardo Oriá Fernandes 2

RESUMO: O incêndio, ocorrido no dia 02 de setembro de 2018, que dizimou a 
maior parte do acervo científico-cultural e destruiu o prédio histórico do Museu 
Nacional, a mais antiga instituição museológica do país, localizado na cidade do 
Rio de Janeiro, é a constatação do maior descaso do Poder Público em relação ao 
patrimônio cultural brasileiro. O presente texto pretende mostrar que a memória 
constitui, hoje, um direito fundamental de todo cidadão e que esse direito só está 
assegurado quando nossas instituições culturais cumprem o seu papel de preservação 
e difusão do patrimônio histórico. Pretendemos, também, refletir sobre a atual 
situação dos museus brasileiros, a partir do novo marco regulatório que se deu com 
o Estatuto dos Museus (Lei nº 11.904/2009).  

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Cultural, Direito à Memória, Museus Brasileiros, 
Estatuto dos Museus.

DIREITO À MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA CULTURAL

Há um velho jargão popular que diz: “O Brasil é um país sem memória!” 
À primeira vista e em face dos acontecimentos recentes dos últimos dez anos em 
que algumas instituições culturais perderam parte considerável de seus respectivos 
acervos3, somos tentados a concordar com aquela assertiva. Uma análise mais 
1 Alusão ao livro “Brasil: o país do futuro” do escritor austríaco Stefan Zweig. A partir desta 
obra escrita em 1941, incorporou-se no imaginário social a máxima de que nosso país estava fadado 
a um futuro promissor. 
2 Pós-doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Consultor Legislativo 
da área de educação, cultura e desporto da Câmara dos Deputados e membro da Comissão Curadora 
do Centro Cultural Câmara dos Deputados. E-mail: groof@uol.com.br
3 Nos últimos anos, alguns museus e instituições culturais e científicas sofreram incêndio que 
danificou suas instalações prediais e destruiu seus respectivos acervos: Instituto Butantan (2010); 
Memorial da América Latina (2013); Museu da Língua Portuguesa (2015) e Cinemateca Brasileira 
(2016), todos localizados na cidade de São Paulo, considerada a capital cultural do país. Além do 
incêndio, que compromete a preservação de nosso patrimônio cultural, temos também o problema 
da segurança nos museus contra furtos, roubos e tráfico ilícito de bens culturais. Em 2006, o Museu 
da Chácara do Céu, localizado no bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro, foi vítima do maior roubo 
ocorrido em um museu brasileiro, estimado à época em 10 milhões de dólares, pois foram roubadas 

mailto:groof@uol.com.br
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crítica leva-nos a considerar que não corresponde à verdadeira realidade. O Brasil tem sim 
uma memória. Memória essa alicerçada na diversidade étnico-cultural de nossa formação 
histórica. Constituímos, no decorrer de nossa história, um rico e inestimável Patrimônio 
Cultural, que se traduz em uma infinidade de bens culturais que devem e precisam ser melhor 
preservados para as atuais e futuras gerações. Parte desse acervo de bens culturais é reconhecido 
internacionalmente e foi declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) como Patrimônio Cultural da humanidade4. 

Sensível a essas questões, o legislador constituinte inseriu na nossa atual Constituição, 
que neste ano completa trinta anos, o princípio da Cidadania Cultural, ao estabelecer que o 
estado brasileiro tem a obrigação constitucional de garantir a todos os cidadãos o exercício 
dos direitos culturais (art. 215, caput). Entre esses direitos culturais, encontra-se o direito à 
memória que se materializa mediante a ação do estado e da sociedade na defesa e valorização 
de seus bens culturais. 

O direito à memória pode ser compreendido como o direito de todo ser humano ao 
usufruto e acesso aos bens materiais e imateriais que representem o seu passado, à sua tradição 
e à sua História. Segundo o filósofo Sérgio Paulo Rouanet,

O indivíduo privado do uso desse direito é um indivíduo condenado à amnésia social 
e à anomia, e esse direito é ignorado quando igrejas barrocas caem por causa de uma 
chuvarada em Ouro Preto ou quando monumentos importantes em Olinda ou na Bahia 
estão ameaçados de desabamento (ROUANET, 1992, p. 83).

Podemos também dizer que o direito à memória nos foi subtraído com o recente 
incêndio do Museu Nacional. Isso porquê o Palácio da Quinta da Boa Vista, como era mais 
conhecido, além de ser tombado como patrimônio histórico e artístico nacional desde 1938, 
foi palco de memoráveis fatos de nossa História5, antes de se tornar o nosso principal Museu 
de História Natural e Antropologia.  

Outra importante mudança introduzida no ordenamento constitucional brasileiro se 
deu com a ampliação do conceito de Patrimônio Cultural, para além da dimensão “pedra e 
cal”. Assim, a Constituição de 1988 incorporou à ideia de Patrimônio Cultural tanto os bens 
de natureza material quanto os de ordem imaterial ou intangível, “portadores de referência à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” 
(art. 216, caput). Hoje, considera-se que o Patrimônio Cultural engloba

obras de Salvador Dali, Picasso, Matisse e Monet (TARDÀGUILA, 2016). 
4  Até a presente data, o Brasil possui, no total, 21 (vinte e um) bens materiais declarados Patrimônio 
Cultural da Humanidade e 5 (cinco) bens imateriais incluídos na Lista Representativa do Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade, pela UNESCO (consultar http://portal.iphan.gov.br )
5  O Palácio de São Cristóvão foi moradia de D. João VI e dos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, tendo 
sido ocupado desde o ano de 1808 (transferência da Corte Portuguesa para o Brasil) até 1889 (implantação da 
República e exílio de D. Pedro II na Europa). Lá ocorreram importantes fatos históricos, tais como: realização da 
sessão do Conselho de Estado, presidida por D. Leopoldina, que decidiu pela independência do país; abdicação de 
D. Pedro I em favor de seu filho; nascimento e infância de D. Pedro II e sua filha Isabel; infância de D. Pedro II e 
realização da primeira Assembleia Constituinte da República e posterior promulgação da Constituição de 1891.

http://portal.iphan.gov.br/
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as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico 
(art. 216 e incisos). 

Por sua vez, os arquivos, as bibliotecas e os museus, além de serem bens de nosso 
Patrimônio Cultural, são suportes e guardiões da memória, devendo receber do Poder Público 
condições satisfatórias para seu pleno funcionamento. A Constituição Federal imputa também 
ao Poder Público e à sociedade a tarefa de preservação desse acervo cultural (art. 216, § 1º): 
“O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, 
e de outras formas de acautelamento e preservação”.

No que tange à política de preservação do Patrimônio Cultural, a Carta de 1988 
recepcionou em sua integralidade o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que 
“organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”. Esse ato normativo 
estabelece que o tombamento é o instrumento adequado à tutela jurídica dos bens materiais, 
sejam eles móveis (uma coleção, documentos, obras de arte, por exemplo) ou imóveis (edifícios, 
monumentos, sítios arqueológicos, etc.). Esse mesmo Decreto-Lei foi responsável pela 
consolidação de uma das mais longevas instituições culturais do país que, há mais de oitenta 
anos, tem sido responsável pelo desenvolvimento da política de preservação do Patrimônio 
Cultural, em nível federal. Estamos nos referindo ao Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura (MinC).

  Posterior à Constituição de 1988 surgiram outras normas jurídicas, cujo objetivo 
principal era a regulamentação de dispositivos constitucionais. Eis que o Decreto nº 3.551, de 
4 de agosto de 2000, criou o instrumento do registro para a salvaguarda dos bens imateriais 
ou intangíveis de nosso Patrimônio Cultural. Estava, assim, assegurada, pelo menos em nível 
legal, a proteção de nossos bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais.

Legislação importante na área da preservação foi a sanção da Lei nº 11.904, de 14 de 
janeiro de 2009, que “institui o Estatuto dos Museus e dá outras providências”. Até essa 
data, carecíamos de uma legislação que estabelecesse normas para o pleno funcionamento 
dos museus brasileiros. Paralelo ao Estatuto, foi criada uma autarquia federal, vinculada ao 
Ministério da Cultura (MinC), que teria a função de formular políticas públicas para a área 
museal. Estamos nos referindo ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). 

Na impossibilidade de falar sobre todas as dimensões do Patrimônio Cultural (histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, documental, bibliográfico e 
arquivístico), centraremos nossa atenção no novo marco regulatório do setor museológico, a 
partir de uma análise do Estatuto dos Museus.
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Antes, porém, faremos uma breve digressão histórica sobre essa instituição milenar, 
denominada “Museu” e o que ela ainda hoje representa como importante suporte de nossa 
memória e do patrimônio cultural.

 

MUSEUS: DE TEMPLO DAS MUSAS À NOVA MUSEOLOGIA

O Conselho Internacional de Museus (ICOM), órgão ligado à UNESCO, e responsável, 
em nível internacional, pelo fenômeno dos museus em toda a sua diversidade e transformações 
através do tempo e do espaço, possui uma definição precisa sobre o que é museu:

o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e 
do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e 
transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins 
de estudo, educação e deleite (DESVALLÉS & MAIRESSE, 2013, p. 64). 

 Na verdade, o conceito de museu passou por várias transformações no decorrer do 
processo histórico. Originalmente, a palavra museu remonta à Grécia Antiga, cuja expressão 
mouseiom, designava o templo das musas (SUANO, 1986: 10). 

Posteriormente, já no século XVI a ideia de museu passou a ser atrelada à existência de uma 
coleção de bens materiais pertencentes à nobreza e seu acesso estava restrito a essa classe 
social. Eis que surgem os gabinetes de curiosidades e, nesse contexto, os museus passam a 
ser vistos como depósitos de coisas velhas, exóticas e relíquias de um passado remoto. Isso 
explica, em grande parte, que até hoje perdura no senso comum a máxima de que “quem 
gosta de passado é museu! ”

 A partir do século XIX, os museus passaram a se constituir em importantes elementos 
de afirmação da identidade nacional. No contexto do ideário civilizatório oitocentista, não 
havia país que não tivesse seu museu nacional. Por sinal, o século XIX é conhecido em todo 
o mundo ocidental como a “Era dos Museus”, sobretudo nas nações europeias que passaram a 
constituir seus museus nacionais a partir da pilhagem dos tesouros de sociedades tradicionais 
do continente africano, no contexto do processo de neocolonização. 

 No Brasil, não foi diferente. Como parte do processo civilizatório que pretendia 
impor à nova sede da monarquia portuguesa, D. João VI criou em 1818 o Museu Real, que 
se localizava inicialmente no Campo de Santana, cidade do Rio de Janeiro. Já no período 
republicano (1892), o Museu foi transferido para o Palácio de São Cristóvão, ex-sede da 
monarquia brasileira e palco de importantes fatos históricos nacionais. Em 1922, o Museu 
Real passou a se chamar Museu Nacional6.
6  O Museu Nacional (MN) foi incorporado à Universidade do Brasil, como instituição nacional, no ano de 
1946 (Decreto-Lei nº 8.689, de 1946). Atualmente, o MN integra o Fórum de Ciência e Cultura da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É hoje classificado como um museu universitário, pois, além de promover 
a preservação de seus acervos e realizar exposições, conta com vários programas de pós-graduação, alguns 
reconhecidos como de excelência, como é o caso dos cursos de mestrado e doutorado em Antropologia Social. 
Sobre a história do Museu Nacional e seu papel pioneiro de instituição científica, anterior às universidades, 
consultar o excelente trabalho de AZEVEDO, 2007; LOPES, 2009 e SCHWARCZ, 2013.
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 No contexto das comemorações do centenário de nossa emancipação política, o governo 
do presidente Epitácio Pessoa resolveu implantar nosso primeiro museu de caráter histórico. 
Assim, foi criado o Museu Histórico Nacional em 1922 que, segundo seu primeiro diretor 
Gustavo Barroso, deveria estabelecer a genealogia da nação, numa perspectiva de educação 
cívica da população. O museu passaria a ter uma função educativa expressa, ao se propor 
contar a história da nação brasileira.

 Com os aportes teóricos Museologia Social, passou-se da concepção de museu como 
elemento de constituição da identidade nacional, que se pretendia única, homogênea e unívoca, 
para o museu como espaço de afirmação de outros segmentos sociais. 

Hoje, os museus passam a ser considerados importantes suportes da memória e elementos 
de afirmação da identidade cultural de uma dada coletividade. Assim, os museus buscam, 
através de suas exposições, não mais a afirmação de uma dada identidade nacional, mas sim 
o reconhecimento, a promoção e a valorização da diversidade cultural. 

 No Brasil, desde o final do século passado, presenciamos a crescente reivindicação 
pela constituição de museus próprios por parte de diferentes grupos étnicos e movimentos 
sociais. Eles veem a criação de instituições museológicas como um direito à memória, que 
possibilita a afirmação de sua identidade, o “resgate” de sua autoestima e o fortalecimento 
da ideia de pertencimento a uma determinada coletividade. 

 Assiste-se, assim, a um crescimento dos museus comunitários, museus populares, 
museus étnicos, ecomuseus e museus temáticos em detrimento de museus nacionais em várias 
partes do mundo. No Brasil, exemplo mais contundente desse novo processo museológico 
se deu com a criação, em 2006, do Museu da Favela, na favela da Maré, cidade do Rio de 
Janeiro, fruto da reivindicação dos próprios moradores locais.

 Outro exemplo digno de registro, que revela a importância da necessidade de preservar 
nossa diversidade étnica e cultural no contexto de uma política museológica, é a criação de 
diversos museus em comunidades indígenas e quilombolas. Por intermédio desses “novos 
museus”, desmistifica-se a ideia de que, em algumas partes do território nacional, não 
existem mais índios e remanescentes dos antigos quilombos. É o museu, com uma nova 
prática de memória cidadã, dando visibilidade a grupos étnicos e comunidades tradicionais 
(GOMES&VIEIRA NETO, 2009). É a afirmação de uma memória que se pretende plural e 
democrática, ao contemplar as diferentes matrizes étnicas de nossa formação enquanto nação.

A REALIDADE MUSEAL BRASILEIRA

 Criado em 2009, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) realizou um levantamento 
sistemático em todo o território nacional, que revelou a existência de 3.025 instituições 
museológicas (IBRAM, 2011, p. 27). Essas instituições possuem um acervo com mais de 70 
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milhões de itens e geram mais de 22 mil empregos diretos (IBRAM, 2010, p. 36).

 Apesar do crescimento do número de museus nos últimos anos, os dados ainda apontam 
para a seguinte realidade cultural: do total de 5.564 municípios existentes no Brasil, apenas 
1.174 (21,7%) possuem museus, o que revela o baixo índice desse equipamento cultural no 
país e sua concentração nos grandes centros urbanos das regiões mais desenvolvidas do Brasil. 

Segundo dados do Cadastro Nacional de Museus do próprio IBRAM, a região Sudeste do 
país, por exemplo, concentra cerca de 34% das instituições museológicas, seguida da região 
Sul (28%), Nordeste (24%), Centro-Oeste (11%) e Norte, com apenas 3%. 

 Acrescente-se a isso o fato de que 77,7% dos museus brasileiros não possuem orçamento 
próprio, o que, muitas vezes, inviabiliza a sustentabilidade financeira dessas instituições 
culturais, comprometendo a prestação da qualidade de seus serviços à população e, até mesmo, 
as condições de conservação e manutenção de seus respectivos acervos, como foi o caso do 
Museu Nacional. 

 No Brasil, a relação museu-habitante é de um museu para cada 115 mil pessoas, 
enquanto na Argentina a relação é de 62 mil habitantes por museu e a Finlândia possui um 
museu para cada 5 mil habitantes. Além disso, o hábito de visitar museus não é ainda algo 
incorporado ao conjunto da população brasileira. É inadmissível que, em pleno século XXI, 
quando os museus em todo o mundo passam a exercer importante papel na revitalização 
dos grandes centros urbanos, pouco mais de 5% dos brasileiros já tenham visitado alguma 
exposição numa instituição museológica.

 Outra pesquisa realizada em 2011 pela Federação do Comércio do Estado do Rio 
de Janeiro (Fecomércio-RJ) aponta para uma participação ainda menor de brasileiros em 
atividades culturais. No universo de mil pessoas em 70 cidades do país, apenas 45% dos 
entrevistados estiveram envolvidos com alguma ação cultural, sendo que desse percentual 
apenas 16% indicaram priorizar a visitação de exposições em museus e centros culturais 
(MENDES, 2012, p.18). Não é de estranhar, portanto, que muitos brasileiros, residentes 
na cidade do Rio de Janeiro, sequer conheciam o Museu Nacional, que este ano completou 
duzentos anos de existência e era considerado a maior instituição científica e museológica da 
América Latina, na área de história natural.

 O próprio Ministério da Cultura (2009) informa, ainda, que mais de 90% dos Municípios 
brasileiros não possuem salas de cinema, teatro, museus ou espaços culturais multiuso. Neste 
sentido, podemos afirmar, citando as palavras do economista Márcio Pochmann, que a exclusão 
social como marca de nossa desigualdade é também de natureza cultural: 

a sociedade brasileira convive com diferentes formas de exclusão social, inclusive a 
cultural, que carrega em seu conteúdo a inacessibilidade à produção de determinados 
bens culturais como uma de suas características principais (POCHMANN, 2005, p. 
87).
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 Em que pese à importância dessas instituições culturais, a realidade social brasileira 
nos mostra que muito ainda precisa ser feito para que os museus possam cumprir o papel 
estabelecido pelo ICOM. 

 É inquestionável o fato de que, no Brasil, houve um aperfeiçoamento do setor 
museológico nos últimos anos, que se traduziu em três grandes conquistas: aumento do 
número de museus, crescimento da oferta de cursos de museologia, em nível superior e criação 
de um novo marco regulatório para o setor, consubstanciado na Lei nº 11.904, de 2009, mais 
conhecido como “Estatuto dos Museus”. 

 A ele, seguiu-se, com a sanção da Lei nº 11.906, de 2009, à criação da uma nova 
autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), o Instituto Brasileiro de Museus 
(IBRAM), órgão gestor da política museológica nacional. 

 Hoje, existem no país cerca de treze cursos de graduação em Museologia7, sendo a sua 
maioria (onze cursos) oferecidos por universidades públicas, crescimento esse evidenciado 
nos últimos anos com a expansão da rede pública de ensino superior, através do Programa 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Temos sete programas de 
pós-graduação no País, que formam especialistas, pesquisadores e professores para os cursos 
de Museologia8. 

O ESTATUTO DOS MUSEUS: NOVO MARCO REGULATÓRIO DA MUSEOLOGIA 
BRASILEIRA

 Nos últimos dez anos, uma das maiores conquistas do setor museológico no país foi 
a instituição de um marco regulatório, até então inexistente, representado pelo Estatuto dos 
Museus (Lei nº 11.904/2009) e pela criação do Instituto Brasileiro de Museus9 (IBRAM), 
uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), responsável pelo 
desenvolvimento de políticas e programas para os museus brasileiros (Lei nº 11.906/2009). 
Sob a sua administração, estão os maiores e mais importantes museus brasileiros, seja pela 
expressividade de seu acervo, seja pelo número de visitantes que recebem anualmente. Entre 
7  As Universidades que oferecem curso de graduação em Museologia em nosso país são as seguintes: 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE); Universidade Federal de Sergipe (UFS); Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(URRB); Universidade de Brasília (UnB); Universidade Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal do Pará 
(UFPA); Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Universidade Brasil (as duas últimas são instituições de ensino privadas).
8  Os programas de pós-graduação em Museologia no país estão presentes nas seguintes instituições 
de ensino superior: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (programas de mestrado e 
doutorado); Universidade Federal da Bahia- UFBA (mestrado e doutorado); Universidade Federal de Minas 
Gerais- UFMG (mestrado e doutorado); Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP (especialização e mestrado); 
Universidade Federal de Pelotas- UFPel (mestrado e doutorado); Universidade Federal do Piauí- UFPI (mestrado) 
e a Universidade de São Paulo- USP (mestrado).
9  A existência desse órgão federal esteve ameaçada diante da edição da Medida Provisória (MPV) nº 
850, de 2018, que propunha sua extinção e autorizava o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira de Museus- 



229

esses podemos citar: o Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro-RJ), Museu Nacional de 
Belas Artes (Rio de Janeiro-RJ), Museu Imperial (Petrópolis-RJ), Museu da Inconfidência 
(Ouro Preto-MG), Museu das Missões (São Miguel das Missões-RS) e Museu da República 
(Rio de Janeiro-RJ).

Passemos, agora, a uma análise dos pontos mais importantes, alguns inovadores, trazidos 
pelo “Estatuto dos Museus”.

 - Definição mais ampla de museu: museus são instituições sem fins lucrativos que 
conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, 
científico, técnico ou de qualquer natureza cultural, aberto ao público, a serviço da sociedade 
e de seu desenvolvimento (art. 1º). 

 - Princípios fundamentais: os museus brasileiros devem pautar o seu trabalho, 
de acordo com os seguintes princípios: promoção da cidadania, cumprimento da função 
social, preservação do patrimônio cultural, acesso e inclusão social, respeito e valorização 
da diversidade cultural (art. 2º).

 - As funções básicas do museu: Preservação do patrimônio cultural musealizado (ações 
de identificação, conservação, restauração e segurança do acervo), Pesquisa como suporte 
para todas as áreas do museu e Comunicação como tarefa de difusão cultural (exposições, 
publicações, seminários e fóruns). 

 - O Museu e sua função educativa: Destaque para a função educativa, bem como a 
necessidade de acessibilidade física e de conteúdo às pessoas com deficiência (arts. 29 e 35). 
Registre-se que a dimensão educativa dos museus foi, desde sempre, uma preocupação da 
museologia brasileira e de intelectuais ligados à área (TRIGUEIROS, 1958). Prova disso foi 
a realização do Seminário Regional da UNESCO sobre a função educativa dos museus, no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1958, que produziu importante documento- a 
“Declaração do Rio de Janeiro”.

 - O Sistema Brasileiro de Museus (SBM): tendo sido anteriormente instituído 
pelo Decreto nº 5.264, de 2004, o Sistema foi incorporado ao Estatuto dos Museus e tem 
como uma de suas funções básicas a promoção da interação entre os museus, instituições 
afins e profissionais ligados ao setor, bem como a gestão integrada e o desenvolvimento das 
instituições, acervos e processos museológicos (arts. 55 a 61).

 - O Plano Museológico, considerada ferramenta básica do planejamento estratégico 
(arts. 45 a 47), devendo definir sua missão básica e função específica contemplando os 
seguintes itens: o diagnóstico participativo da instituição; a identificação dos espaços e do 
patrimônio sob a guarda do museu; a identificação dos públicos; o detalhamento dos programas 

ABRAM. Devido a intensa mobilização da sociedade para a reversão desse quadro e a manutenção do IBRAM, a 
referida MPV foi rejeitada pelo Plenário da Câmara dos Deputados, tendo sido posteriormente arquivada.
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desenvolvidos (institucional, gestão de pessoas, acervos, exposições, educativo, pesquisa, 
arquitetônico-urbanístico, segurança, financiamento e fomento e comunicação). É obrigatória 
a elaboração e implementação do Plano Museológico, no prazo de cinco anos, contados a 
partir da publicação do Estatuto dos Museus (arts. 44 e 67). 

 - A Gestão participativa do museu: participação da sociedade civil na gestão do 
museu, através da possibilidade de criação de “Associação de Amigos do Museu” (arts. 48 
a 54), bem como da instalação de espaços para essas associações ou de voluntariado, que 
tenham por objetivo contribuir para o desempenho das funções e finalidades do museu (art. 
9º).

 - O Combate ao tráfico ilícito de bens musealizados: o governo brasileiro, através de 
seus museus, passa a exercer um papel importante no combate ao tráfico ilícito bens culturais, 
bem como deve estabelecer a necessária cooperação internacional entre os países (art. 68).

À GUISA DE CONCLUSÃO: A IMPORTÂNCIA DOS MUSEUS NA 
CONTEMPORANEIDADE

Não há quem possa negar que a cultura vem assumindo um papel relevante nas 
discussões políticas, nos mais variados meios de comunicação e nas diferentes redes sociais 
do mundo digital. 

A partir das décadas finais do século XX, instâncias do poder público e organizações 
privadas perceberam a importância da preservação da memória, pois veem nela instrumento 
de fortalecimento de sua identidade. Assim, assistimos, nos últimos anos, à criação de centros 
de documentação e pesquisa, programas de história oral, revitalização de centros e sítios 
históricos, restauração de bens móveis e imóveis, ações de educação patrimonial nos museus 
e escolas, cujo objetivo maior, em última instância, é a preservação do Patrimônio Cultural 
do país. 

Paralelas a essas iniciativas, a legislação brasileira, advinda da Constituição de 1988, 
trouxe três grandes inovações para o campo da preservação: Primeiramente, foi reconhecido 
o princípio da cidadania cultural, ao elencar entre os direitos fundamentais do cidadão o 
exercício dos direitos culturais. Entre esses, afigura-se o direito à memória, que pode ser 
traduzido no direito que as pessoas têm de ter acesso aos bens culturais relacionados ao seu 
passado e à sua história. 

Além disso, foi ampliado o conceito de Patrimônio Cultural, que já não está mais restrito 
à chamada dimensão “pedra e cal”, ou seja, aos bens culturais edificados que, historicamente, 
sempre mereceram a atenção prioritária do poder público. Hoje, já há uma preocupação 
crescente com a valorização do patrimônio imaterial, evidenciado nos modos de fazer, criar 
e viver da sociedade e que são muito mais reveladores de nossa diversidade cultural.
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Outra inovação é a imposição a todos os brasileiros na tarefa de preservar o Patrimônio 
Cultural do país, ação antes restrita à atuação dos órgãos governamentais e ao discurso 
competente de técnicos e especialistas no assunto. Nesse contexto, a preservação do patrimônio 
passou a ter uma dimensão cidadã, qual seja, todos temos o direito à memória, mas também 
temos o dever de preservar, valorizar e divulgar os bens reveladores da diversidade cultural 
brasileira, nosso patrimônio maior. 

No âmbito das políticas de memória, os museus, ao lado dos arquivos e bibliotecas, 
mesmo sendo instituições milenares, possuem, ainda nos dias de hoje, uma relevância crucial 
para a sociedades que se pretendem modernas. São eles suportes da memória, sem os quais 
não se cria a noção de pertencimento e identidade entre os cidadãos. 

É fato incontestável que, no mundo contemporâneo, os museus são instituições culturais 
relevantes, instrumentos de preservação do patrimônio histórico, indutores do desenvolvimento 
do turismo e ícones para a revitalização de áreas urbanas anteriormente degradadas. A despeito 
de termos uma legislação cultural moderna que objetiva a preservação do patrimônio histórico, 
o Brasil ainda não aprendeu a valorizar sua memória como elemento crucial de nossa identidade 
num mundo cada vez mais globalizado. 

A identidade cultural de um país, estado, cidade ou comunidade se faz com memória 
individual e coletiva. Somente a partir do momento em que a sociedade resolve 
preservar e divulgar os seus bens culturais é que se inicia o processo de construção 
de seu ethos cultural e de sua cidadania. Nessa perspectiva, o patrimônio histórico-
cultural se reveste de grande importância para o país por lidar com o substrato da 
memória, que, por sua vez, constitui elemento essencial para a construção da cidadania 
cultural (ORIÁ, 1998:138).

Hoje, considera-se que preservar o Patrimônio Cultural é uma questão de cidadania 
cultural: todos temos o direito à memória, evidenciado nos bens reveladores de nosso passado 
histórico, mas temos, também, a obrigação de defender esse legado cultural e permitir que as 
atuais e futuras gerações de brasileiros possam dele usufruir em toda sua plenitude. 

Por fim, consideramos que uma política cultural consentânea com a moderna teoria dos 
direitos culturais deve incorporar a necessidade urgente de dotar nossos museus de condições 
factíveis de pleno funcionamento, com orçamentos próprios que lhes permitam desenvolver 
suas funções básicas de preservação, pesquisa e difusão cultural. Implica, também, reconhecer 
que todos os órgãos estatais da área cultural precisam ser contemplados com melhores dotações 
orçamentárias, de forma a possibilitar que os mesmos possam promover o acesso da população 
aos serviços e equipamentos culturais, para que se garanta efetivamente a todos os brasileiros, 
indistintamente, o exercício dos direitos culturais.

No ano em que se comemorava seus 200 anos de história, a nossa mais antiga instituição 
museológica foi atingida por um incêndio, que poderia ter sido evitado, conforme atestam 
as advertências feitas pela própria direção do Museu e balizada na opinião de técnicos e 
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especialistas em segurança de acervos culturais. Foi uma tragédia anunciada, conforme 
amplamente divulgado na imprensa nacional e internacional. 

Tragédias como essa, que dizimou um verdadeiro patrimônio cultural da humanidade 
pela riqueza de seu acervo constituído durante dois séculos, comprometem não só a imagem 
do país no exterior, mas principalmente revela o pouco apreço que nossas elites políticas e a 
população de modo geral têm com a memória nacional. 

Que o Museu Nacional, tal como uma fênix, possa ressurgir renovado das cinzas! Que 
as diferentes instâncias do poder público e a iniciativa privada, mediante à renúncia fiscal 
prevista em nossas leis de incentivo culturais, aportem recursos suficientes para o soerguimento 
do Palácio de São Cristóvão! Que o Museu Nacional possa continuar sua missão institucional 
de preservação, pesquisa, ensino e divulgação de nosso patrimônio científico-cultural! 

No entanto, que fique essa lição guardada na memória de todos os brasileiros, tão bem 
expressa nas palavras do Procurador da República, Dr. Sérgio Suiama, ao constatar a perda 
irreparável de 20 milhões de objetos museológicos, pertencente ao acervo de nosso mais 
antigo Museu:

este episódio revela o descaso com que o patrimônio histórico e cultural é tratado 
pelas autoridades, pelo poder público e pelas pessoas em geral. É como se deixassem 
o Louvre ou o Museu Britânico em situação de miséria10.
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NARRATIVAS SOBRE POLÍTICAS PATRIMONIAIS: 
NOTAS PRELIMINARES

Vivian Luiz Fonseca1

RESUMO: Esse trabalho objetiva realizar um primeiro movimento voltado para um 
balanço analítico das publicações relativas às políticas de patrimônio. De maneira 
mais específica, nosso principal interesse se volta para a análise das produções 
acadêmicas que têm como objeto políticas patrimoniais no Brasil, entendendo-
as como inseridas num campo mais amplo denominado de políticas culturais. 
Atualmente encontramos um número expressivo de publicações, dissertações de 
mestrado e teses de doutorado sobre o tema. Tendo em vista esse cenário, o recorte 
priorizado tem como marco a gestão de Aloísio Magalhães à frente do IPHAN. Ao 
final, proponho um olhar inicial para as produções recentes, com foco nas teses de 
doutorado na área de História.

PALAVRAS-CHAVE: políticas culturais, políticas patrimoniais, Brasil, narrativas.

Nos escritos sobre as políticas de preservação do patrimônio brasileiro 
encontramos a forte presença do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. Criado provisoriamente em 1936 como Serviço (SPHAN), o 
órgão foi oficialmente instituído por decreto no ano seguinte, 1937. São muitas as 
questões que possibilitariam análise nesse processo de implementação do SPHAN, 
assim como em seu momento inicial de atuação, e sobre esses aspectos há uma vasta 
bibliografia (FONSECA, 1997; CHUVA, 2009; VELLOSO, 1992; GONÇALVES, 
1996; RUBINO, 1991).  Para este trabalho, nos interessa pontuar o papel do IPHAN, 
de seus diretores e de seu corpo de técnicos e pesquisadores na formulação de 
discursos sobre o tema das políticas de patrimônio no Brasil. Pretende-se, portanto, 
realizar um balanço analítico das produções intelectuais que têm como objeto 
políticas patrimoniais no Brasil, entendendo-as como inseridas num campo mais 
amplo denominado de políticas culturais. Atualmente encontramos um número 

1  Coordenadora do Programa de História Oral e Pesquisadora da Escola de Ciências 
Sociais/CPDOC da Fundação Getulio Vargas; Professora Adjunta do Departamento de História da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Maracanã; pesquisadora associada à Cátedra UNESCO 
de Políticas Culturais e Gestão da Fundação Casa de Rui Barbosa e ao INCT Proprietas. E-mail: 
vivianluizfonseca@gmail.com
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expressivo de publicações, dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre o tema. Tendo 
em vista esse cenário, foi necessário realizar um recorte que oriente a análise deste paper. 
Nessa chave, elencamos como recorte prioritário o período iniciado com a ascensão de Aloísio 
Magalhães à presidência do órgão federal de preservação do patrimônio. Em relação ao período 
mais recente, priorizou-se um olhar para produções acadêmicas na área de História. 

A instituição federal de preservação do patrimônio brasileiro produziu diversos 
documentos e publicações dedicados a recontar, sob perspectiva histórica, a trajetória do 
órgão, assim como dos marcos conceituais e legais da proteção do patrimônio nacional. O 
IPHAN, através de seus gestores, pesquisadores, técnicos e consultores, elaborou ao longo 
de sua vida institucional um discurso sobre si, construindo, por exemplo, periodizações que 
se veem presentes em diversos textos acadêmicos (FONSECA, 2014).

Sobre esse processo, Diogo Brito (2018) defende que a década de 1950 seria um primeiro 
marco. Cite-se, nesse caso, a publicação Brasil: monumentos históricos e arqueológicos 
(1952), de autoria de Rodrigo Mello Franco de Andrade.  Brito (2018: 188) argumenta que 
essa obra pode ser vista como a “primeira versão oficial da memória institucional”. Segundo 
o pesquisador, no livro em questão, o diretor do SPHAN apresenta a legislação brasileira 
voltada para a preservação do patrimônio, além de justificar a existência do próprio SPHAN 
e a intervenção do Estado com o objetivo de garantir que os patrimônios nacionais não se 
perdessem ou fossem destruídos.

No livro de 1952, ainda conforme Brito (2018), Rodrigo Mello Franco de Andrade 
defende o SPHAN e a legislação em vigor, destacando a eficiência das suas ações em prol 
da preservação do patrimônio nacional, apesar da estrutura precária, do baixo orçamento e 
do número reduzido de funcionários. Vale uma última ressalva sobre a obra: apesar de sua 
circulação restrita no período, a publicação lançava as bases de alguns mitos que serão (re)
construídos e recuperados no final dos anos 1960, e principalmente nas décadas 1970 e 
80 pelas produções intelectuais institucionais (BRITO, 2018) e, de certa maneira, se veem 
presentes em diversas publicações acadêmicas. Entre esses mitos, destaca-se a categorização 
como “fase heroica” o período no qual Rodrigo de Andrade ficou à frente do SPHAN (1936-
1967). Em relação a esse ponto, Brito conclui que “Se ele [Rodrigo M.F. de Andrade] lançou 
as sementes dessa memória, ela seria cultivada (e utilizada) por seus seguidores. Estes é que 
adjetivariam o período de sua gestão como ‘heroico’” (BRITO, 2018: 194).

Sobre estes aspectos, Mariza Velloso (1992) cunha a expressão de “Academia SPHAN” 
ao se referir à chamada “fase heroica” do órgão e ao esforço imputado nesse momento à 
formação de um discurso sobre o patrimônio nacional. Guardando as especificidades de cada 
momento histórico, essa formulação proposta por Velloso pode nos ajudar a pensar o IPHAN 
atualmente à medida que a instituição ainda se coloca como o local a partir do qual grande 
parte dos estudos sobre patrimônio é originada. Sobre esse aspecto, voltaremos a tratar mais 
adiante. 
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O protagonismo do SPHAN na formulação das narrativas sobre as políticas patrimoniais 
que o próprio órgão desenhava e aplicava é percebida por outros autores. Nesse momento, 
destaco a historiadora Marcia Chuva (2009;2003) que ao analisar o processo de constituição 
do SPHAN e da política de preservação do patrimônio em âmbito federal, aponta para o papel 
dos intelectuais modernistas na estruturação do órgão, mas igualmente nos discursos sobre 
o patrimônio no Brasil.

Os debates sobre as construções narrativas e de memória operadas pelo IPHAN e 
seus técnicos e gestores nas primeiras quatro décadas de sua existência são essenciais para 
compreendermos caminhos institucionais e políticos do órgão. Igualmente, esse período que vai 
até meados dos anos 1970 mostra-se de grande riqueza para compreendermos as representações 
sobre o IPHAN e as políticas de preservação do patrimônio no Brasil. No entanto, para fins 
deste trabalho, propomos um enfoque a partir da gestão de Aloísio Magalhães (1979-1982), 
outro possível marco para pensarmos a produção intelectual sobre as políticas de patrimônio 
brasileiras. Sobre esse período, o historiador Diogo Brito (2018) argumenta que ao final dos 
anos 1970, 

momento da reforma administrativa do IPHAN que resultou na criação da SPHAN/
Pró-memória (Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação 
Pró-Memória) avaliava-se que reforma institucional requeria uma delicada operação de 
reformulação da memória que abriria em torno de si, um período de intensas incertezas. 
Naquele momento, o controle da memória se revelava uma arma fundamental nas 
disputas pelo controle do poder institucional. A solução adotada foi, então, reescrever a 
história oficial em busca de novas bases de fortalecimento da identidade institucional. 

O final dos anos 1970 marca um processo de transformação não apenas na esfera 
política e social do Brasil – que nesse momento iniciava sua abertura política após 21 anos 
de Ditadura Militar (1964-1985). Para o tema que nos mobiliza nesse paper, o do patrimônio 
e, mais especificamente, as narrativas sobre as políticas do patrimônio, esse período também 
se coloca como de modificações. 

AS NARRATIVAS SOBRE POLÍTICAS PATRIMONIAIS NA CHAMADA “FASE 
MODERNA” 

Em março de 1979, como mencionado, Aloísio Magalhães toma posse como Diretor do 
IPHAN. Ainda no mesmo ano, 1979, em 13 de novembro, via Decreto nº 84.198, o IPHAN é 
transformando em Secretaria (SPHAN/ PRÓ-MEMÓRIA, 1980: 54-55) e se torna “um dos 
órgãos centrais da direção superior do MEC [Ministério da Educação e Cultura] e mantendo o 
regimento interno que fora aprovado em 1971” (CALABRE, 2009: 95). Ainda em novembro, 
o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 6.757, criando a Fundação Nacional Pró-Memória 
(FNPM), personalidade jurídica de direito privado, garantindo uma maior flexibilidade 
administrativa. Essa estrutura passa a ser a responsável pela implementação das políticas de 
preservação do SPHAN (IPHAN, 2010) e a ela são incorporados ainda o Centro Nacional de 
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Referência Cultural (CNRC) – que era liderado por Aloísio Magalhães  –, e o PCH, o Programa 
de Cidades Históricas. Nesse período, a SPHAN e a Fundação Nacional Pró-Memória atuavam 
em conjunto, sendo conhecidas pela sigla SPHAN/ Pró-memória. 

Deve-se mencionar, ainda, que ao final do período do convênio que possibilitava a 
existência do CNRC, já se discutia qual seria a melhor forma de institucionalizar o Centro. O 
caminho escolhido, então, teria sido associá-lo à estrutura do IPHAN (MAGALHÃES, 1985), 
o que, nessa perspectiva apresentada por Aloísio Magalhães, nos ajudaria a compreender a 
indicação do próprio Aloísio para sua Direção. Para além dessa questão, é preciso retomar 
que os anos 1970 são marcados pelo desgaste das políticas de preservação empreendidas pelo 
IPHAN pesando, para tal, sua vinculação a uma ação preservacional elitista (FONSECA, 1997).

Em relação a essa questão, Walter Lowande (2013: 55) igualmente percebe essa 
operação e argumenta que a equipe envolvida no CNRC, sob liderança de Aloísio Magalhães, 
volta seus olhares para a trajetória do IPHAN. Nessa perspectiva, sua “fase heroica”, apesar 
de ser vista como dotada de seriedade e rigor ético e metodológico, é entendida como tendo 
celebrado uma visão do passado brasileiro elitista. E, por fim, essa visão se configurava, para 
esse grupo, como “uma concepção de cultura ‘morta’”.

Em 1981, dois anos após sua posse, Aloísio Magalhães destaca os feitos do SPHAN, 
mas faz a ressalva de que “A instituição permanece, entretanto, voltada sobretudo para os bens 
culturais imóveis, de natureza histórica, religiosos ou leigos, a que se juntou posteriormente 
o conceito de sítios e conjuntos arquitetônicos relevantes” (MAGALHÃES, 1985: 54). No 
mesmo artigo, Magalhães acrescenta que o conceito de bens culturais vigente até então se 
encontrava carregado de valor histórico, quase sempre de viés elitista, e basicamente voltado 
para o passado. Para ele, era preciso, nessa concepção, incluir os bens de fazer popular. 

Em relação às mudanças empreendias pela atuação de Aloísio Magalhães na arena do 
patrimônio cultural, merece destaque a conceituação das narrativas históricas sobre o assunto. 
Enquanto ao longo da gestão de Rodrigo M.F. de Andrade e, ainda, na de Renato Soeiro, a 
cultura brasileira e, por conseguinte, o patrimônio cultural, eram interpretados e valorizados 
pelos conceitos de “civilização” e “tradição”, Aloísio detinha uma interpretação próxima à 
conceituação antropológica do termo, segundo defende Gonçalves (1996). Lowande (2013: 
55), nesse aspecto, aponta que

O grupo de Magalhães passa, então, a construir um discurso para o presente, a partir 
de uma construção histórica: é preciso substituir a noção de um ‘patrimônio-pedra-e-cal’ 
por outra, por uma cultura viva e heterogênea, que buscasse um desenvolvimento interno, 
autêntico e democrático, de populações tradicionais do país. Além do mais, entre a atuação 
exemplar de Melo Franco de Andrade e os novos ideais de modificação, do presente, haveria 
um período de práticas anacrônicas, efetivadas durante a gestão anterior, de Renato Soeiro, 
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e que deveria, portanto, ser superado. Estavam assim dispostos e disponíveis os dois grandes 
blocos discursivos que serviriam às periodizações posteriores da ‘trajetória’ do IPHAN.

Essa operação narrativa se apresentou e se apresenta com tamanha expressividade que, 
até os dias de hoje, a produção acadêmica sobre a gestão de Renato Soeiro e o período que 
corresponde à sua direção, coloca-se em número bastante inferior se comparada aos escritos 
que correspondem às gestões de Andrade e Magalhães. Recentemente, entretanto, o tema das 
políticas patrimoniais voltadas para o imaterial, tem ocupado a centralidade de produções 
acadêmicas, notadamente na área de Antropologia. 

Retomando a gestão de Magalhães, Chuva (2009), Brito (2018) e Lowande (2013) 
concordam que uma publicação específica ocupará grande centralidade nessas construções 
discursivas. A obra Proteção e Revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória, 
citada anteriormente neste texto, foi publicada em 1980 e conta autoria do SPHAN/Pró-
memória. Os três autores apontam que, entre diversos outros aspectos, Mário de Andrade é 
alçado nesse livro a um papel de destaque na constituição das políticas patrimoniais. Segundo 
Brito (2018: 205), “De acordo com esta nova formulação, Mário de Andrade teria uma 
importância igual ou mesmo superior à de Rodrigo M.F. de Andrade na criação do SPHAN”. 

Brito (2018) e Fonseca (2014) defendem que essa operação narrativa evidencia um 
cenário de disputas que era colocado no âmbito da SPHAN naquele momento. Magalhães, 
em quatro décadas de atuação do órgão federal, seria seu terceiro diretor e o primeiro que 
não viria seja do seu próprio quadro de funcionários, como foi o caso de Soeiro, ou artífice 
da construção e estruturação da instituição, como Andrade. Desse modo, Aloísio Magalhães 
procura destacar que sua gestão não se colocava como uma intervenção externa e alheia à 
própria história institucional, mas, por outro lado, buscava resgatar uma perspectiva que se via 
presente desde o anteprojeto de 1936 apresentado por Mário de Andrade ao Ministro Gustavo 
Capanema (FONSECA, 2014). Sobre essa perspectiva, Brito (2018: 210 e 211) sintetiza que

Mário de Andrade servia a este fim, pois, segundo o livro [supracitado, de 1980], sua 
conceituação dos bens culturais seria muito mais ampla do que a introduzida na legislação 
de 1937, o que terminou por restringir a atuação do órgão a um grupo específico de bens, 
os monumentos de pedra e cal. De outra perspectiva, o CNRC estaria sintonizado com a 
preocupação do PCH de ‘reinserção dos bens recuperados no contexto sócio-econômico e 
cultural das comunidades a que pertencem por meio de seu uso como elemento dinâmico de 
uma ativa e presente trajetória histórica’[SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA, 1980]. Assim, insinuava a 
narrativa, seria lógico que um dia esses três caminhos se encontrassem [CNRC, PCH, SPHAN].

A gestão de Aloísio Magalhães é encerrada precocemente com sua morte repentina 
em 1982. No entanto, por ora, cabe destacar que esse conjunto interpretativo, segue sendo 
mobilizado em diversas produções intelectuais institucionais e acadêmicas, notadamente 
quando a política do patrimônio imaterial entra em cena. 
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Nesse momento, operamos um pulo cronológico que busca atender os objetivos 
apresentados nesse capítulo. Portanto, não me deterei na análise das políticas e suas narrativas 
operadas no restante da década de 1980, tampouco me deterei na análise da Constituição 
Federal de 1988 ou das políticas nos anos 1990. 

Se o grupo que assume o controle do SPHAN sob liderança de Aloísio Magalhães 
recupera Mário de Andrade e seu anteprojeto do SPAN de 1936, Serviço do Patrimônio 
Artístico Nacional, as produções institucionais dos anos 1990 e 2000, em linhas gerais, 
reforçam essa genealogia, realizando uma ponte entre Mário de Andrade, o CNRC, o IPHAN 
de Aloísio Magalhães e o estabelecimento do instrumento de Registro de bens culturais 
imateriais a partir de 2000. 

Apesar desses deslizes de construção de memórias, pode-se perceber um ponto de 
permanências. O IPHAN, ao longo de suas oito décadas de existência, segue, até hoje, como 
centro produtor de uma parte expressiva das publicações e narrativas sobre as políticas 
patrimoniais no Brasil. 

No que tange o tema das políticas de salvaguarda do patrimônio imaterial, além das 
edições institucionais, há um número expressivo de publicações que se dedicam ao tema 
de autoria de pesquisadores que já fizeram ou fazem parte do corpo de funcionários e/ ou 
colaboradores do próprio IPHAN. Ou, ainda, de instituições federais dedicadas à cultura e 
especificamente à cultura popular, como o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 
(CNFCP) que, desde 2003, passou a ser vinculado ao IPHAN. Uma quantidade relevante das 
principais pesquisas e produções acadêmicas que têm como objeto o patrimônio imaterial 
é de pesquisadores, portanto, com dupla inserção, ou seja, para além do campo acadêmico, 
também são gestores e/ou técnicos, muito deles personagens de relevo no desenho de políticas 
públicas voltadas para o tema (FONSECA, 2014).

Um exemplo de publicação voltada para a construção da memória institucional é O 
Registro do Patrimônio Imaterial – Dossiê Final das atividades da Comissão e do Grupo de 
Trabalho Patrimônio Imaterial, cuja primeira edição data de 2000 . Com apresentação do 
Ministro da Cultura do governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), Francisco Weffort, 
o Dossiê se propõe a recuperar as discussões que possibilitaram a regulamentação do registro 
do patrimônio imaterial no Brasil. Nele é destacada a realização do “Seminário Patrimônio 
Imaterial: estratégias e formas de proteção” como um marco na discussão que desembocará 
na regulamentação desse tipo patrimonial. O Seminário foi realizado em 1997 em Fortaleza 
pela 4ª Superintendência Regional do IPHAN. Dele participaram representantes de instituições 
públicas e privadas, da UNESCO e da sociedade (IPHAN, 2000a). 

Como um dos componentes da publicação, consta o “Relatório Final das Atividades 
da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial” (GTPI), assinado pela arquiteta 
Márcia Sant’Anna, então Coordenadora do GTPI. Neste Relatório, o Seminário de 1997 é 
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apresentado como a recuperação de “uma discussão histórica”, cujo objetivo era expor e 
debater “estratégias e formas de proteção ao patrimônio imaterial” (SANT’ANNA, 2000:12). 
Nessa concepção, a retomada histórica teria como marco inicial as propostas presentes no 
anteprojeto de Mário de Andrade de 1936 e, em seguida, nas discussões levadas a cabo por 
Aloísio Magalhães no CNRC e na Fundação Pró-Memória, citados anteriormente. As próprias 
ações de Magalhães, nesse texto, são apresentadas como uma retomada das propostas de Mário 
de Andrade voltadas para o que hoje se convencionou chamar de patrimônio imaterial e que no 
momento de criação do SPHAN não foram incorporadas à política nacional de preservação. 
Nessa narrativa, no entanto, ao final dos anos 1980 essas propostas teriam se visto refletidas na 
Constituição Federal de 1988 através dos artigos 215 e 216. No mesmo Relatório, Sant’anna 
destaca que a preocupação com a documentação das manifestações ligadas à cultura tradicional 
e popular não esteve, no Brasil, restrita ao IPHAN ou à esfera patrimonial. Várias outras 
instituições se debruçaram sobre o assunto, entre elas destacando-se o Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular, hoje ligado à FUNARTE.

A estruturação institucional que começa a se conformar a partir de 2000 e ganha força 
com as reformas burocráticas instituídas na gestão do Ministro da Cultura Gilberto Gil durante 
o primeiro governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), assim como a construção narrativa 
operada em relação ao patrimônio imaterial, talvez nos ajude a compreender a mudança do 
CNFCP da FUNARTE para o IPHAN. Nesse momento não aprofundarei nas análises sobre a 
conformação de processos burocráticos e institucionais. Estes já foram objetos de pesquisas 
anteriores da autora (FONSECA, 2014). Assim, gostaria de propor um foco relativo aos temas 
trabalhados nas produções acadêmicas recentes sobre políticas patrimoniais, assim como o 
lugar disciplinar e/ou institucional desses escritos. 

Conforme apontado anteriormente, o IPHAN segue como um centro que mantém 
grande relevância quando se trata de produção intelectual sobre as políticas patrimoniais. Há 
ainda uma observação importante: até os dias atuais, uma parte expressiva das publicações 
se propõe a analisar as políticas federais de preservação do patrimônio, em detrimento das 
políticas municipais e estaduais, apesar de percebermos mudanças nesse cenário – mesmo 
que em relação a alguns estados, ainda tímidas.

Ao analisarmos a produção recente, notadamente as voltadas para o patrimônio imaterial, 
percebemos uma presença expressiva da área de Antropologia. Essa presença não é de todo 
uma surpresa e, por exemplo, das obras clássicas no tema, encontramos um número grande, 
proporcionalmente, de antropólogos. Entre eles, por exemplo, estão José Reginaldo Gonçalves, 
Marisa Velloso e Silvana Rubino. Maria Cecília Londres Fonseca, outra autora que se mantém 
como referência no campo, vem da área de Sociologia (SILVA, 2010) e, Márcia Sant’anna, 
da Arquitetura. Destaca-se, ainda, como referências no campo, por mais que não tenham sido 
debatidos devidamente nesse texto, a presença de museólogos, como Mário Chagas. Dos 
autores citados, apontamos Márcia Chuva e Lia Calabre como historiadoras. Nesse ponto, 
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uma última observação: vários desses autores se relacionaram direta ou indiretamente com 
o órgão federal de preservação do patrimônio. Sant’anna ocupou, por exemplo, o cargo de 
primeira Diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, Londres Fonseca, 
por sua vez, foi parte da equipe do finado CNRC, da Fundação Pró-Memória, se fazendo 
presente, posteriormente, nos quadros do Conselho Consultivo da instituição. Chuva, antes de 
se integrar ao corpo docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, 
fez parte do quadro do IPHAN.

Retomando as áreas disciplinares, ao analisar parte das produções intelectuais do 
SPHAN, mais especificamente a Revista do Patrimônio, Cíntia Silva (2010) aponta uma 
presença expressiva de historiadores, historiadores da arte e de arquitetos. Conforme destaquei 
anteriormente, Chuva (2009) aponta que nesse período, em grande maioria, a instituição 
tinha uma grande presença de arquitetos, mas também de historiadores e engenheiros. Ao 
observarmos a composição atual do IPHAN, percebemos, por outro lado, que uma área antes 
minoria, vem crescendo na composição de seus quadros, a Antropologia. 

Em relação a essa questão, Jaqueline de Oliveira e Silva e João Leal (2016) argumentam 
que a instituição da política do patrimônio imaterial tem despertado o interesse de diversos 
pesquisadores, mas em especial os antropólogos. Para os autores (2016: 175), 

Vários fatores podem ser enumerados como responsáveis por esse interesse dos 
antropólogos pelo patrimônio. A princípio, vemos uma mobilização em torno da abertura 
de um nicho de trabalho no âmbito dos inventários e projetos de salvaguarda. Mesmo que 
de forma incipiente, o PCI garante a atuação de antropólogos pela própria legislação, em 
especial para aqueles que já possuem algum conhecimento acumulado a respeito do bem a 
ser patrimonializado. 

Na mesma página, Silva e Leal (2016) defendem ainda que o foco das políticas 
relacionadas ao imaterial estaria em consonância com a “vocação política da antropologia, 
especialmente no caso do Brasil, em que o surgimento e fortalecimento da disciplina 
estão diretamente relacionados ao trabalho junto aos povos indígenas, povos de terreiro e 
quilombolas”. Sobre essa afirmação, seria interessante realizar um debate fino sobre o estado 
da arte tanto dos estudos de Antropologia, quanto dos estudos históricos. Em função de espaço, 
esta discussão ficará para outro momento.  Em suma, os autores defendem que, em função da 
trajetória de constituição da Antropologia e seus objetos de análise, a conformação da política 
do imaterial atrairia antropólogos quase que naturalmente. 

Por outro lado, essa relação estreita da Antropologia com o campo patrimonial – seja 
na gestão ou no âmbito acadêmico – não é recente. Para além das observações realizadas 
acima, recupero Regina Abreu e Manuel Ferreira Lima Filho (2012). No artigo “A trajetória 
do GT Patrimônios e Museus da Associação Brasileira de Antropologia”, Abreu e Lima 
Filho se propõem a recuperar a criação do GT supracitado, que tem como marco o ano 
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de 2004 – o que demonstra que a presença na área é anterior, pois a conformação de GTs 
pressupõe amadurecimento intelectual e articulação do campo, elementos que não se estruturam 
rapidamente. 

Acima, mencionamos, ainda que brevemente, o GT de Patrimônios e Museus da 
Associação Brasileira de Antropologia, criado inicialmente em 2004. No entanto, é preciso 
mencionar que a área de História também possui, no âmbito de sua associação nacional, um 
Grupo de Trabalho destinado à temática. Conforme foi possível mapear no sítio eletrônico 
da Associação Nacional de Pesquisa Universitária em História, a ANPUH, o GT História e 
Patrimônio Cultural foi criado em 2011 durante o XXVI Simpósio Nacional de História da 
ANPUH, realizado em São Paulo . Como parte da atual gestão do GT, encontramos Marcia 
Chuva, historiadora mencionada anteriormente. A análise da produção relativa a esse GT é parte 
das atividades da pesquisa em andamento intitulada “Patrimônio também é política cultural: 
um balanço do estado da arte atual sobre o tema no Brasil”, vinculada à Cátedra Unesco de 
Políticas Culturais e Gestão da Fundação Casa de Rui Barbosa desde agosto de 2018.

AS POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO NAS TESES DE DOUTORADO, UM OLHAR 
PARA A HISTÓRIA

Por ora, para percebermos o lugar da área de História nesse conjunto de produções, 
proponho outro caminho de análise: um olhar preliminar para as teses de doutorado disponíveis 
no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Nesse momento optou-se por realizar o recorte 
nas teses de doutorado por compreendermos que, em geral, representam pesquisas de maior 
fôlego, amadurecimento intelectual, profundidade e, ainda, já indicam um pesquisador mais 
inserido na vida acadêmica.

Em relação às teses de doutorado, pelo alto número de publicações, nessa primeira 
fase, proponho um foco para as teses defendidas recentemente, a partir de janeiro de 2015 
até dezembro de 2017. Nesse período de três anos foram indexadas 569 teses de doutorado 
defendidas em 150 Programas de Pós-graduação (PPG) no Brasil e que tratam do tema do 
patrimônio. Esses programas estão distribuídos em 92 instituições e 40 áreas de avaliação 
segundo critérios da própria CAPES.  Esse número se amplia de maneira expressiva ao 
incluirmos as dissertações de mestrado que, sozinhas, totalizam 1843 textos defendidos. 

Nessa esfera, cabe ressaltar que das 569 teses mencionadas, apenas 71 foram defendidas 
em Programas de Pós-Graduação avaliados na CAPES na área de História. As cinco principais 
áreas de avaliação concentram 289 teses defendidas. Elas são assim nomeadas pela CAPES, 
seguindo ordem decrescente de indexações tendo em vista o critério de teses defendidas: 1) 
Arquitetura, Urbanismo e Design, somando 79 teses; 2) História, 71 teses; 3) Geografia, com 
54 produções; 4) Interdisciplinar, 47 e; em 5) Antropologia/Arqueologia, com o total de 38 
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teses. Duas outras áreas ainda concentram número expressivos: Educação e Direito, cada uma 
com 33 teses; e Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, com 22.

A escolha da busca via o termo “patrimônio” se deu em função de verificarmos que não 
há padronização de escolha de palavras-chave a partir de descritores previamente definidos. 
Isso significa que cada pesquisador pode escolher livremente a palavra-chave que, na sua visão, 
melhor define seu objeto de análise. Desse modo, em uma pesquisa livre inicial, identifiquei 
que uma palavra comum nas mais variadas teses seria “patrimônio”. 

Em relação às áreas de concentração, a que ocupa o primeiro lugar é a nomeada como 
“Museologia e Patrimônio”, com 20 teses, fato este que vai ao encontro das percepções de 
Regina Abreu e Manuel Ferreira Lima Filho (2012) sobre ampliação do campo da Museologia, 
mencionado anteriormente. Essa área é seguida, em ordem decrescente por 2) História e 
Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, 18; 3) Educação, 15; 4) Estudos interdisciplinares 
em memória social, 15; 5) História e sociedade, com 13. As áreas de concentração dizem 
respeito às 71 teses de doutorado defendidas em Programas de Pós-graduação avaliados na 
CAPES na área de História.

No que tange às instituições que abrigam os PPG, há um empate no sudeste quando 
verificamos as cinco Instituições de Ensino Superior com maior número de defesas. Em 
ordem decrescente, critério teses defendidas, vemos: 1) Universidade de São Paulo (USP), 
69 produções; 2) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), com 37; 3) 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 34 teses; 4) Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), 32; 5) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 28.

A esse balanço inicial é preciso fazer uma ressalva: o objetivo desta pesquisa é analisar 
as produções intelectuais sobre políticas patrimoniais. Entretanto, poucos são os pesquisadores 
que indexam suas teses sobre patrimônio associando-as aos termos “política cultural”, “política 
de patrimônio”, “política pública de patrimônio” e suas variações. Para procedermos a essa 
análise, é necessário verificar individualmente cada produção. 

Ao centrarmos a análise nas 71 teses de doutorado defendidas em PPG avaliados na área 
de História, percebemos que apenas 23 têm como objeto de estudo políticas de patrimônio, 
todas relacionadas ao caso brasileiro – por mais que algumas realizem debates também 
com o cenário internacional, principalmente as ações da UNESCO. Destas, em apenas uma 
tese identificamos a indexação, como palavra-chave, de termo que possa, de imediato, ser 
identificado com políticas patrimoniais: “política pública” . 

Desse modo, apesar de percebermos o número expressivo e crescente de pesquisas e 
publicações na área recentemente, a maior parte concentra-se em discussões teóricas inerentes 
à conformação do patrimônio imaterial no mundo ocidental, buscando perceber o contexto 
de ampliação das categorias patrimônio e cultura, assim como o patrimônio como categoria 
afetiva para grupos sociais e relações com os conceitos de memória e identidade. As pesquisas 
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que se propõem a analisar políticas de patrimônio são ainda em um número inferior, apesar 
de virem crescendo nos últimos anos, como já apontava Fonseca em 2014. 

Do ponto de vista dos temas, cerca de metade das teses aborda direta ou indiretamente 
políticas federais de preservação do patrimônio, com destaque para a atuação do SPHAN 
durante a gestão de Rodrigo M.F. de Andrade. Percebemos, ainda, estudos sobre museus, 
assim como educação patrimonial. Em menor número, notou-se pesquisas sobre o patrimônio 
imaterial. No caso da área de Antropologia, essa dimensão se altera e a maior parte das teses 
voltadas para políticas patrimoniais, proporcionalmente, trata de objetos relacionados ao 
patrimônio imaterial. Em resumo, a área de História, em sua maioria, continua dedicada aos 
temas mais consolidados relacionados às políticas patrimoniais pelo que foi observado nesta 
pesquisa inicial. Alguns desses temas, inclusive, se relacionam com questões que começaram 
a ser construídas como objetos de pesquisa pelo próprio SPHAN em suas primeiras décadas.  

É importante mencionar que é possível que outras teses defendidas no período analisado 
não tenham sido inseridas no Banco supracitado, o que poderia fazer com que esse número se 
alterasse. Além do mais, para analisarmos com maior profundidade e precisão a produção de 
PPGs avaliados na área de História, é necessário ampliar o período de mapeamento e inserir 
as dissertações de mestrado como fontes para o estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse paper se voltou para uma primeira análise sobre a produção intelectual que tem 
como objeto políticas patrimoniais no Brasil. Nesses escritos, destaca-se a centralidade do 
órgão federal do patrimônio criado em 1937 no intento de construir narrativas sobre as suas 
práticas institucionais. Em um momento no qual a existência do SPHAN e o tombamento 
de bens culturais eram questionados diariamente nos jornais e, principalmente, em ações 
judiciais, podemos compreender essas ações como buscas de legitimidade social e política. 
Para tal, o grupo de intelectuais reunidos no Serviço do Patrimônio procurou conferir ares de 
cientificidade às suas ações. 

Em momentos posteriores, o objetivo buscado por elaborações discursivas sobre a 
trajetória do IPHAN e suas políticas foi conferir legitimidade para seu novo diretor, Aloísio 
Magalhães, e as mudanças que ele procurava implementar tanto burocraticamente, quando 
no direcionamento das ações de preservação. Ainda que com objetivos diferentes, um ponto 
se mantém em comum: a centralidade do SPHAN/IPHAN na elaboração e publicação das 
produções intelectuais sobre o patrimônio brasileiro e sobre as políticas desenhadas para 
garantir sua preservação. Essa dimensão, pelo que pudemos perceber, se mantém como uma 
tradição do órgão que, ainda hoje, se coloca como centro produtor de pesquisas e publicações 
sobre o tema. Essas publicações são muitas vezes institucionais, mas também por pesquisadores, 
que são ou foram do quadro de funcionários do órgão ou, em algum momento, tiveram com 
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ele relação profissional e/ou acadêmica. Resta lembrar que o IPHAN possui um curso de 
Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio que, anteriormente, se colocava como 
curso de especialização.

Ainda, mesmo com a estruturação de cursos de pós-graduação no Brasil e maior 
interesse de acadêmicos sobre a temática em questão, é possível perceber que dialogar com 
a produção intelectual do IPHAN é inescapável e, ainda, diversos estudos acadêmicos, em 
muitos casos, ratificam construções de memória operadas pelo próprio órgão. 

Por fim, ao analisarmos as teses de doutorado defendidas na área de avaliação de 
História na CAPES entre 2015 e 2017, percebemos que o campo de estudos históricos, 
ao tratar do tema patrimônio, não tem como seu principal objeto de pesquisa as políticas 
patrimoniais. E, quando o fazem, não as percebem, diretamente, como parte das políticas 
culturais. Essa dimensão aparece igualmente nas produções intelectuais institucionais, por mais 
que recentemente esse aspecto comece a ter algumas mudanças. Esses apontamentos nos fazem 
refletir sobre as razões das políticas de patrimônio serem percebidas por diversos gestores e 
pesquisadores acadêmicos como separadas das demais políticas culturais. Uma possibilidade, 
talvez, se dê em função do esforço promovido pela primeira direção do SPHAN de afirmar 
suas ações deslocadas de qualquer relação política, à medida que os processos de tombamento, 
preservação e restauro eram apresentados como atividades dotadas de objetividade e calcadas 
em parâmetros puramente científicos. 
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PLANO BÁSICO DE CULTURA: O ALINHAMENTO 
PRÁTICO DO SISTEMA CULTURAL DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO

Patricia R. C. Wanzeller1

Marcelo de Mello Ribeiro2 

RESUMO: Por ocasião da finalização do 1º Plano Nacional de Cultura (2010 – 
2019), quando se avultam as discussões sobre o processo de institucionalização 
do campo da cultura dentro das políticas públicas, o Exército Brasileiro começa 
a definir, pela primeira vez, os princípios e as diretrizes técnicas sobre as ações 
culturais, no âmbito da Força. Nesse sentido, lança em 2019, o 1º Plano Básico 
de Cultura, com a finalidade de estabelecer objetivos e metas que devem orientar 
tais ações, na perspectiva de garantir a valorização, a promoção e a preservação 
da cultura e da história militar. E, sobretudo, o fortalecimento da visão de um 
“Sistema Cultural Militar” estruturado, alinhado e coeso no desdobramento e 
operacionalização de suas atividades e, sobretudo, a singularidade simbólica e 
linguística do seu patrimônio histórico e cultural material e imaterial constituído 
e a ser produzido.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Exército Brasileiro, Patrimônio, Identidade.

 Um Plano Cultural surge da necessidade concreta da gestão das ações do 
Sistema Cultural no Exército Brasileiro (SCEx), visando unificar as concepções sobre 
cultura e patrimônio militar. Num país de dimensões continentais, composto por uma 
população heterogênea, de origens diversas, torna-se muito difícil a compreensão 
do que é “cultura” e qual a extensão da profusão de bens materiais e imateriais 
produzidos por sua história. Fundamentalmente, quando falamos do interior de uma 
instituição cuja existência tem uma longuíssima duração e uma memória coletiva, 
cujo legado é tão plural quanto os homens e mulheres que compuseram suas fileiras. 

1  Pós-doutora, historiadora do Ministério da Defesa/Exército Brasileiro. E-mail: prwanzeller@
gmail.com.
2  Doutorando da UERJ, historiador do Ministério da Defesa/Exército Brasileiro. E-mail: 
337mello@gmail.com.
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E que dispõe de 117 (cento e dezessete) espaços culturais, e a cada ano surge ao menos mais 
dois.

 O Exército é, antes de tudo, uma instituição, que durante sua existência estabeleceu 
padrões, valores, tradições que constituem a sua “cultura”. Para o seu desenvolvimento foi 
basilar uma realidade concreta, na qual viveu e vive uma comunidade, com códigos e traços 
muito característicos desse grupo, que lhe tipificam, que lhe especificam dentro de uma 
coletividade maior, e que estruturam a sua “identidade” (ULMANN, 1991). É essa memória 
comum que reforça a coesão social de seus membros pela “adesão afetiva” (POLLAK, 1989), 
e que se quer salvaguardar a fim de reforçar sentimentos de pertencimento do militar à sua 
história.

 É cada vez maior a consciência que esses homens e mulheres têm do valor histórico 
e da riqueza etnográfica do seu patrimônio, espelho e vetor da sua identidade cultural, 
mobilizando-se na tarefa urgente e incessante de defesa da sua inextinguibilidade, como 
mensagem personalizada de uma “cultura militar”. Nesse sentido, a conservação não perpassa 
por uma simples exigência intelectual, trata-se de uma operação coletiva dos acontecimentos 
e das interpretações do passado que se quer preservar como um fator fundamental para 
perenidade do tecido social e da própria estrutura institucional do Exército. A memória histórica 
e institucional deve, segundo Lovisolo (1989), servir de âncora para que diante da rapidez 
das mudanças essa “identidade” não se perca, e plataforma, para que o futuro possa chegar 
com um passado muito bem estruturado, que crie e recrie a tradição sem que nunca caia em 
desuso.

 O Plano Básico de Cultura urge pela necessidade de alinhamento  de narrativas e 
ações desses agentes que promovem ou simplesmente reproduzem a “cultura militar”, no 
sentido de difundir um discurso institucional único, uma visão consolidada sobre cultura, a 
partir de parâmetros técnicos, que venham a constituir um “sentido” para esse patrimônio, 
a fim de influenciar e organizar a concepção que o militar venha a ter de si próprio (HALL, 
1999), enquanto parte de uma longuíssima tradição institucional, constituída de grandes 
acontecimentos, personagens, batalhas, estratégias, monumentos… E a concepção que o 
meio civil venha ter de um Exército Brasileiro histórico, elemento fundamental de defesa da 
soberania nacional desde sua origem.

 O Plano é a diretriz de um “discurso”, daquilo que o Exército quer transmitir para 
comunidade militar, e fora dela. Linhas gerais que definem e regulam um sistema de representação 
cultural organizado, em que as experiências históricas contadas e compartilhadas tenham uma 
linguagem simbólica única, reconhecível e indelével, que permita gerar um “sentimento 
de identidade e lealdade” (Anderson, 1983), em cada um de seus membros, tornando-os 
partícipes e agentes da história militar. Uma expressão de sua origem, continuidade, tradição e 
intemporalidade. A  representação da “cultura militar” em seus elementos mais essenciais que, 
apesar das vicissitudes da história, segundo Ernest Renan (1990, p.19), são frutos da “posse 
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em comum de um rico legado de memórias…, o desejo de viver em conjunto e a vontade de 
perpetuar , de uma forma indivisível, a herança que se recebeu”. São premissas Plano Básico 
de Cultura:

I. As ações e atividades relacionadas com a preservação do patrimônio cultural devem 
compreender e considerar o Presente;

II. As ações e atividades devem considerar a indissociabilidade entre as dimensões 
materiais e imateriais do Patrimônio Cultural;

III. As ações e atividades devem partir da análise do território e da compreensão das 
dinâmicas políticas, econômicas, sociais e culturais ali existentes;

IV. As ações e atividades devem buscar promover a articulação institucional com 
diferentes níveis de governo e sociedade;

V. As ações e atividades devem buscar estimular o fortalecimento da comunidade 
militar para preservação do seu próprio patrimônio cultural material; e

VI. As ações e atividades devem buscar articular com os entes componentes do Exército 
Brasileiro, na construção de instrumentos de compartilhamento e de delimitação de 
atribuições relativas à preservação dos bens protegidos.

A) CULTURA

 “Cultura” é uma das palavras mais complexas da língua portuguesa e de muitos outros 
idiomas. Isso, porque a antiguidade do seu uso e a diversidade dos povos que se utilizaram do 
vocábulo para expressar hábitos e tradições das mais diversas, imprimiu ao seu significado 
uma complexidade grande de sentidos. “No final do século XVIII e no princípio do seguinte, 
o termo germânico kutur era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma 
comunidade, enquanto a palavra civilization referia-se principalmente às realizações de um 
povo”. (LARAIA, 2009, p. 25). Com relação a origem etimológica, no entanto, a palavra 
culturae originou-se a partir do termo latino colere, que quer dizer, entre outras coisas, “cultivar 
as plantas” ou “ato de plantar e desenvolver atividades agrícolas”.

 De uma forma bem resumida, cultura pode ser definida como “o complexo de valores, 
costumes, crenças e práticas que constituem a forma de vida de um grupo específico” (Eagleton, 
2005, p.  52). Um complexo que, segundo o antropólogo E. B. Tylor, inclui o conhecimento, a 
arte, a moral, as leis e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto 
membro da sociedade. A partir das últimas décadas do século XX, o cultural e o social tornam-
se pontos de convergência de identidade. A cultura é, por assim dizer, o que não pode ser 
disseminado geneticamente,  e que, segundo Stuart  Hall (1999), é ensinado e transmitido 
como  “práticas  vitais”  ou  “ideologias  práticas”  que  permitem  a uma  sociedade ou  um  
grupo  experimentar,  definir, interpretar  e  entender  as  suas  condições  de  existência, da 
forma de reconstituí-las e de preservá-las.
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  Num sentido mais amplo, e coadunando com Ulmann (1991), a cultura representa o 
modus vivendi que os homens desenvolveram reunidos em sociedade, é uma produção histórica 
e coletiva, que viabiliza a compreensão do papel do indivíduo na manutenção do grupo, e 
do grupo em relação ao meio social em que subsiste. O processo de formação de identidade 
estabelece um imaginário que é, especificamente, transmitido pela cultura. É através desse 
conjunto de códigos e valores que são construídos e reconstruídos ao longo do tempo, que se 
definem os laços de pertencimento, lealdade e probidade. Nesse sentido, o sujeito, o indivíduo 
não é autônomo e autossuficiente, é formado com outras pessoas que lhe mediam os princípios 
e os símbolos que unificam, identificam, qualificam e legitimam o grupo.

 A noção reveste-se, portanto, de uma “consciência comum”, que exige uma ética de 
responsabilidade integral, tanto na participação de todos os níveis da coletividade, como no 
processo de produção material e imaterial de significados partilhados e de atividades que 
possam reproduzir, difundir e revalidar o conjunto de valores estabelecido. O grupo vive cultura 
e para ela, os sentimentos de unidade e comunhão, a convivência, a memória, a relação familiar 
e a sensação de que tudo tem um sentido historicamente constituído é muito mais concreto 
do que qualquer tratado institucional. “É tempo, pois, de reconhecer a sua importância, mas, 
também, de voltar a pô-la no seu lugar.” (EAGLETON, 2005, p. 167).

B) CULTURA MILITAR

 O Exército Brasileiro, enquanto instituição organizativa permanente, está repleto de 
imagens e significados que constituem um universo militar amplamente reconhecível dentro 
e fora da comunidade. Um sistema de valores simbólicos, estéticos, morais, hierárquicos que 
atua como princípio gerador e organizador das ações e representações específicas da Força.  
Ao processo de interiorização e exteriorização dessa estrutura social em estruturas mentais, 
que se atualizam por meio de práticas que se (re)constroem ao longo do tempo, dar-se-á o 
nome de “cultura militar”.

 Através da manutenção da “memória” possibilitar-se-á a afirmação da identidade, 
o resgate da autoestima e do fortalecimento da ideia de pertencimento a uma determinada 
coletividade (HUYSSEN, 2000). É nos “espaços de memória”, materiais ou imateriais, que 
se constitui uma identidade única, homogênea e unívoca, que caracteriza o ente e a instituição 
militar, diante a todos os outros segmentos sociais.

 Assim como qualquer outra cultura coletiva, a cultura militar é fundamentada numa 
memória singular, que determina uma identidade e um sentimento de pertencimento, assim 
como estabelece o ethos militar, um conjunto sistemático de princípios, valores, normas e 
padrões que regulam a conduta cotidiana do grupo e que é fundamental para manutenção da 
integridade da organização. Segundo Pierre Bourdieu (2005), o habitus,  que os diferencia de  
outros  indivíduos, a partir da  in(corpo)ração de costumes e traços comportamentais que foram 
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constituídos a partir do exemplo de grandes vultos, do relato de grandes acontecimentos, da 
preservação de sua história que formam o referencial de formação subjetiva de cada membro 
dessa coletividade, desde seu nível mais baixo, até seu escalão superior. “Ser militar não  
depende  apenas dos conteúdos  inculcados  durante o curso de formação, mas,  sobretudo, 
da convivência no  campo militar e do  contato social com outra(o)s  militares,  pois só é 
possível o indivíduo manter  sua autoidentificação como pessoa de  importância em um meio 
que confirma esta identidade” (BERGER & LUCKMANN, 1996, p. 205).

 A cultura é o ponto-chave nesse processo de socialização continuada. É através da 
interação dialética entre estruturas sociais e mentais, que se torna possível a formação de 
uma matriz geradora das práticas cotidianas que garantem a imanência da instituição Exército 
Brasileiro. Ou seja, é na preservação e na difusão do seus cabedal simbólico: fortes, fortalezas, 
hinos, medalhas, uniformes, cerimônias, entre outros, que reside a capacidade da Força em 
manter seus pilares de disciplina e hierarquia que amalgamam o “espírito corporativo” mesmo 
em tempos de paz, mantendo a camaradagem e a comoção para o sacrifício, para o combate, 
uma vez que é historicamente imperativa a missão de defender a nação e o povo brasileiro. A 
capacidade efetiva e a credibilidade dissuasiva dependem, em definitivo, da coesão das tropas, 
que assenta na disciplina, na hierarquia de que é corolário, no espírito de corpo, na elevação 
moral, no sentimento do dever e da honra. Estes valores são imutáveis, porque é neles que a 
capacidade combativa de todo o organismo militar encontra fundamento.

C) DESDOBRAMENTOS DA CULTURA PARA O EB

 O Brasil é um país de dimensões continentais, estando o Exército presente em todo o 
território nacional. E, por essa razão, é depositário de rico, amplo e valioso patrimônio histórico 
e cultural, material e imaterial, produto do trabalho de todas as gerações que nos antecederam. 
Preservar esse legado, agregando o presente, é um desafio permanente. O desaparecimento do 
acervo cultural ou o desinteresse pela contínua acumulação de cultura, institucional e nacional, 
representarão indiscutível risco para a preservação do Exército e do País, e, portanto, para a 
segurança nacional.

 O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), órgão central do Sistema 
Cultural do Exército (SCEx), por intermédio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural 
do Exército (DPHCEx), Órgão de Assessoramento (OA), deste Departamento, considera que 
uma das finalidades das atividades culturais desenvolvidas no Exército é a de “reforçar a 
coesão e fortalecer a motivação de combate dos integrantes da força “. No sentido de consolidar 
o espírito militar, as crenças, as tradições, a memória e os valores históricos do Exército 
Brasileiro, preservando e divulgando seu patrimônio material e imaterial, no âmbito do público 
interno das organizações militares, a cultura militar e a sua importância como integrante da 
cultura brasileira, incentivando o estudo e a pesquisa da História Militar Brasileira.
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 Nessa perspectiva, a cultura militar, fortalece o “espírito militar”, ao promover a 
crença nas tradições e nos valores morais, culturais e históricos do Exército. Para tanto, os 
Comandantes devem preservar e divulgar o seu patrimônio material e imaterial, articulando 
a História da sua OM, da sua Arma/Quadro ou Serviço com a História do Exército e da nação 
brasileira, incentivando, inclusive, o estudo e a pesquisa da História Militar Brasileira.

  Por outro lado, a preservação e a difusão, do Patrimônio Histórico Militar se manifestem 
como expressão viva e dinâmica dos militares, das suas aspirações para o futuro. É fundamental 
que o cidadão, de uma maneira geral, compreenda as funções exercidas pela Força e seus 
imperativos funcionais. Disso dependem a legitimidade e a e consideração social, assim 
como a criação e a manutenção de uma imagem pública favorável. A abertura dos espaços 
culturais militares ao público civil viabiliza a demonstração inequívoca de prontidão e eficácia 
no desempenho das missões e tarefas que foram atribuídas ao Exército, a representatividade 
social e cultural dos militares como cidadãos participativos e, sobretudo, o incentivo ao o 
recrutamento seletivo dos futuros quadros. Segundo Belchior Vieira (1993, p. 88), “nenhuma 
instituição progride se não conseguir criar e manter nos seus membros o orgulho de nela 
servir”, é necessário que este sentimento venha a refletir de forma manifesta de consideração 
e apreciação daqueles que lhe são exteriores, isso será então chamado de “remuneração 
simbólica”. 

D) FUNDAMENTOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO 
EXÉRCITO

 A palavra patrimônio tem origem na palavra latina pater, que significa pai. Patrimônio 
é o que o pai deixa para o seu filho. Assim, a palavra patrimônio passou a ser usada quando 
nos referimos aos bens ou riquezas de uma pessoa, de uma família, de uma empresa ou de 
um grupo. Essa ideia começou a adquirir o sentido de propriedade coletiva com a Revolução 
Francesa no século XVIII.

 As políticas culturais tiveram início na França. A Revolução de 1789, através do 
advento do Estado-Nação e da cidadania, representou marco fundamental na ideia patrimônio 
histórico como base material de consolidação de identidade. As iniciativas estatais de proteção 
à cultura, no entanto, demoraram algumas décadas para serem efetivadas. Apenas em 18871, 
na Terceira República (1871-1940), surge a primeira lei de Proteção ao Patrimônio Histórico, 
ampliada em 1909.

 No Brasil, a primeira legislação de relevo destinada à proteção do patrimônio cultural 
foi o Decreto – Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que “Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional”, por iniciativa do jornalista Rodrigo Melo Franco de Andrade, há 
época diretor do recém-criado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). 
E que fora complementada pelo Decreto-Lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, que dispõe 
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sobre tombamento de bens no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E as 
últimas iniciativas ficaram por conta da Constituição Federal de 1988, reconhece os direitos 
culturais dos brasileiros e os bens imateriais como parte do patrimônio cultural brasileiro, do 
Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que regulamenta o patrimônio cultural imaterial no 
Brasil chama a atenção por ter sido uma das primeiras iniciativas, no mundo, a regulamentar 
o tema em termos conceituais mais modernos, antes mesmo da confecção da Convenção da 
Organização das Nações Unidades para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) sobre  o 
patrimônio cultural imaterial  (PCI), que é de 2003.

 O patrimônio histórico e cultural foi definido, segundo o Decreto-Lei nº 25/1937, 
como:

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 
imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação 
a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico. E podem ser classificados conforme sua natureza: 
material ou imaterial.  

 Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, o patrimônio 
cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus 
produtos, que remetem à história, à memória e à identidade desse povo.

 De acordo com o Art. 216 da Constituição Federal Brasileira (1988), constituem 
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira.  São eles:

- As formas de expressão;

- Os modos de criar, fazer e viver;

- As criações científicas, artísticas e tecnológicas;

- As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais;

- Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.

 Patrimônio Material Militar consiste em toda manifestação concreta dos recursos 
utilizados para o preparo militar para a guerra, assim como, como artefatos, construções, 
obras de arte e objetos produzidos artesanalmente ou industrialmente que expressem a vida e 
as relações da caserna, contribuindo para conservação da memória e da história do Exército 
Brasileiro.

 Os bens móveis são que tenham valor de natureza cultural militar, podem ser identificados 
como:
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a) carros de combate, peças e motores;

b) protótipos;

c) viaturas;

d) documentação histórica;

e) instrumentos tecnológicos, científicos e musicais;

f) desenhos, gravuras, pinturas e esculturas;

g) maquetes;

h) placas, troféus e panóplias;

i) emblemas, medalhas e estandartes;

j) indumentárias;

k) utensílios;

l) mobiliários; e

m) outros.

 Os bens culturais materiais imóveis abrangem edificações, logradouros, sítios, 
ambientes, campos e quarteis, monumentos e marcos históricos. Também podem ser tomados 
em conjunto, tendo por base uma unidade em termos de arquitetura, de ocupação ou de 
integração na paisagem.

 Já o imaterial, por sua vez, é definido pela UNESCO como as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas e lugares culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante 
de seu patrimônio cultural. É toda a manifestação imaterial da vida de uma sociedade referente 
às tradições, aos usos e costumes, às crenças e aos valores, às ações históricas e cotidianas, 
bem como às tecnologias e aos modos de fazer presentes na sociedade atual.

 Os bens culturais imateriais no âmbito do Exército Brasileiro constituem a identidade 
e a memória, por meio das quais o espírito de corpo é reforçado. São exemplos:

a) tradições, usos e costumes;

b) crenças e valores militares;

c) ações históricas e cotidianas;

d) expressões características do cotidiano militar;

e) técnicas e rotinas tradicionais de trabalho;

f) hinos e canções;

g) gritos de guerra;

h) rituais;

i) festividades;

j) cerimônias militares; e

k) outros.
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 O Exército, em mais de três séculos de sua existência, produziu e esteve intrinsecamente 
ligado aos fatos da história do Brasil, gerando uma memória coletiva, que se tornou essencial e 
basilar para identidade desta instituição. É exatamente esse patrimônio que permite “aprender 
sobre sentir, pensar” o militar ao longo do tempo, na variedade das suas técnicas, na rigidez 
dos seus regulamentos. É o que justifica a grandeza da Instituição, porque lhe confere, ao 
humanizá-la, aquilo que ela nunca deixou de ser: o espaço onde homens e mulheres exercem 
o ofício de defesa na nação brasileira.

 Nesse sentido, esse patrimônio passa a ser de interesse amplo e irrestrito, uma vez que, 
embora esteja sob a tutela dos museus, espaços culturais e organizações militares, representa 
a história da defesa, da segurança e da soberania nacional, missão essencial da Força. E, 
estando disseminado por todo território, é imperativo que a adoção de práticas culturais se 
intensifique, na perspectiva engrandecimento do ofício militar e do Exército Brasileiro como 
permanentes no tempo e no espaço, e partes indissociáveis na salvaguarda de valores como: 
tradição, patriotismo e camaradagem.

 O estudo da História Militar e do Patrimônio Cultural contribui para o fortalecimento 
do Exército como instituição, engrandecendo a sua imagem perante a sociedade brasileira, bem 
como a comunidade internacional. O conhecimento e a difusão da Cultura Militar garantem, 
sobretudo, a coesão da tropa que passa a se perceber como partícipe de uma estrutura muito 
maior, que vai além do seu quartel, está muito além de suas práticas cotidianas. “A noção de 
espírito está comprometida com o estabelecimento de ligações simbólicas entre fenômenos 
simultâneos ou sucessivos de uma determinada época, constituindo uma comunidade de 
sentido” (HALPERN, 2014, p, 177.), a contínua preservação qualificada do patrimônio 
histórico e cultural, em harmoniosa articulação com a história da nação brasileira, serve de 
fonte de inspiração e consolida a “identidade militar”.

 As ações e atividades relacionadas com a preservação do patrimônio cultural material 
estão organizadas a partir dos seguintes processos institucionais:

I. Educação Patrimonial;

II. Identificação;

III. Reconhecimento;

IV. Proteção;

V. Normatização;

VI. Autorização;

VII. Avaliação de Impacto;

VIII. Monitoramento;

IX. Conservação;

X. Interpretação, Promoção e Difusão.
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 E, são ações que fundamentam a prática da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural 
do Exército no cumprimento de sua missão de assessorar projetos culturais:

1) Relacionar, preservar, pesquisar e divulgar o patrimônio histórico e cultural do 
Exército Brasileiro;

2) Fortalecer o espírito militar, as crenças, as tradições, a memória e os valores morais, 
culturais e históricos do Exército Brasileiro, preservando e divulgando seu patrimônio 
material e imaterial;

3) Preservar e divulgar, no âmbito do público interno das organizações militares, e 
externo, a cultura militar e a sua importância como integrante da cultura brasileira;

4) Incentivar o estudo e a pesquisa da História Militar Brasileira;

5) Fomentar atividades relacionadas à profusa herança cultural, material e imaterial, 
de que a Força Terrestre dispõe;

6) Cooperar com o Sistema de Ensino, na busca da elevação do nível técnico-
profissional e cultural dos quadros; e

7) Ligar-se com o Centro de Comunicação Social do Exército (CComSEx) para as 
ações de planejamento e coordenação das atividades que envolvam as áreas de Cultura.

Os princípios sintetizam os fundamentos do Plano Básico de Cultura:

- Princípio da Humanização: a preservação dos bens culturais deve considerar sua 
contribuição para garantir a identidade e a memória militar;

- Princípio da Indissociabilidade: não deve haver separação entre os bens culturais 
materiais e as comunidades que os tem como referência;

- Princípio da Ressignificação: os significados atribuídos ao Patrimônio Cultural  
devem ser entendidos para além do registro do passado;

- Princípio da Colaboração: a preservação do Patrimônio Cultural exige a colaboração 
e cooperação entre as diferentes esferas institucionais, e sociedade civil;

- Princípio da Responsabilidade Compartilhada: é competência comum aos entes da 
Força, proteger o Patrimônio Cultural Militar;

- Princípio da Participação Ativa: deve ser assegurada à todos os entres da Força a 
participação ativa na elaboração de estratégias para a preservação do Patrimônio 
Cultural;

- Princípio da Atuação em Sistema: a gestão do Patrimônio Cultural ganha escala e 
qualidade quando se estabelece a partir de um Sistema, de diferentes níveis, que atua 
de maneira organizada e profissional na área de preservação dos bens;

- Princípio da Integração: dinamizar uma linha de ação que, desde as origens do bem 
até à Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural, priorize um alinhamento conceitual 
sobre a Cultura Militar;

- Princípio da Precaução: não se pode intervir em um bem cultural antes de demonstrar 
que a ação não será adversa ao bem ou adversa à legislação;
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-Princípio da Prevenção: deve ser garantindo o caráter prévio e sistemático da 
apreciação, acompanhamento e avaliação das obras ou intervenções e atos suscetíveis 
de afetar os bens culturais;

- Princípio da Reparação: todo dano sofrido por um bem cultural, sempre que possível, 
deverá ser reparado;

- Princípio do Respeito às Diversidades locais e regionais: o reconhecimento e a 
consideração da diversidade geográfica, socioeconômica e cultural são a base de uma 
política justa e equânime;

- Princípio da Transversalidade: há necessidade de articulação e de envolvimento 
harmonizado de todas instâncias setoriais que influenciam ou dizem respeito ao 
Patrimônio Cultural.

 Considerando o preceito Constitucional expresso no Art. 216 – “o Poder Público, 
com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o Patrimônio Cultural Militar, por 
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, de outras formas de 
acautelamento e preservação” –, e com o objetivo de precisar o entendimento  institucional, 
O Plano Básico de Cultura define e considera dez processos diretamente relacionados ao 
patrimônio material, a saber:

(1) Educação Patrimonial,

(2) Identificação,

(3) Reconhecimento,

(4) Proteção,

(5) Normatização,

(6) Autorização,

(7) Participação no Licenciamento Ambiental,

(8) Fiscalização,

(9) Conservação

(10) Interpretação, Promoção e Difusão.

E) MISSÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO 
EXÉRCITO

 A partir da década de 70, o Exército intensifica o processo de valorização da cultura, 
com a criação do Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP), primeira e decisiva medida para 
a centralização do pensamento cultural, até então disperso por vários órgãos. Cria-se, em 1973, 
após a reestruturação desse Departamento, a Diretoria de Assuntos Especiais, Educação Física 
e Desportos (DAED). Naquela Diretoria, as atividades culturais estavam capituladas como 
“assuntos especiais” e, por essa razão, não tiveram o destaque merecido.
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 Em 1980, a organização da Diretoria de Assuntos Culturais, Educação Física e Desportos 
(DACED) constitui nova tentativa de centralizar e impulsionar as atividades culturais no 
Exército, que ganha maior importância com o início dos trabalhos de levantamento do acervo 
patrimonial, histórico e artístico do Exército, a transferência do Museu Histórico do Exército 
da Casa de Deodoro para o Forte de Copacabana e a mudança de subordinação do Arquivo 
Histórico do Exército.

 Em 1990, com o objetivo de realçar e priorizar as atividades culturais, o Ministério 
do Exército houve por bem criar a Diretoria de Assuntos Culturais (DAC), órgão técnico-
normativo do Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) com a missão de controlar, preservar, 
conservar, recuperar, restaurar e divulgar o patrimônio cultural material e imaterial de interesse 
da história do Exército Brasileiro.

 No ano de 2008, após pesquisas e estudos baseados no amplo espectro de atribuições 
oriundas da missão do DEP e DAC, o Comando do Exército ouve por bem modificar suas 
designações. Assim, em 23 de dezembro deste ano, através do Decreto Nº 6.710, de 23 de 
dezembro de 2008, essas Organizações Militares passaram a ser designadas: Departamento 
de Educação e Cultura do Exército (DECEx) e Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural 
do Exército (DPHCEx).

 É um órgão técnico-normativo, que tem por função precípua de promover e coordenar 
o processo de preservação do patrimônio cultural militar, visando fortalecer identidade, 
conservar a memória e vivificar a história do Exército Brasileiro. Sua finalidade é assessorar 
os escalões superiores acerca da assuntos específicos sobre o patrimônio cultural material e 
imaterial de interesse da Força. Uma vez que é composta por corpo capacitado, é prerrogativa 
estabelecer as normas de preservação e difusão, avaliar projetos e propor ações culturais.

 Cabe, ainda à DPHCEx, monitorar e avaliar periodicamente o alcance das diretrizes e 
eficácia das metas do Plano Básico de Cultura com base em indicadores nacionais, regionais 
e locais que quantifiquem a oferta e a demanda por bens, serviços e conteúdo, os níveis de 
trabalho, renda e acesso da cultura, de institucionalização e gestão cultural, de desenvolvimento 
econômico-cultural e de implantação sustentável de equipamentos culturais.

 Nesse sentido, tem por finalidade as atividades de normatização, orientação e apreciação. 
Isto é, cabe a essa Diretoria:

- Manter-se atualizada sobre a legislação nacional sobre patrimônio histórico e cultural 
e estabelecer normas para sua preservação e difusão no âmbito da instituição;

- Orientar toda e qualquer ação de natureza cultural, não só para prestar a assistência 
técnica devida para esse fim, mas, sobretudo, para manter a unicidade da narrativa no 
tocante à identidade das atividades culturais e patrimoniais do Exército;

- Apreciar e emitir pareceres sobre os projetos históricos, culturais e patrimoniais, 
a fim de verificar sua viabilidade prática e financeira de sua execução, e o seu 
encaminhamento para os devidos meios de fomento;
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- Coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer 
parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural;

- Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 
caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de modelos 
de sustentabilidade da cultura, para a adoção de mecanismos de indução e regulação 
da atividade, dando apoio aos gestores e assessores.

 Cabe, ainda, a Normatização dos procedimentos, definir parâmetros e estabelecer 
sistemas de gestão que garantam a preservação do patrimônio cultural a autorização, a 
fiscalização, a conservação e a gestão dos bens protegidos. Por se tratar de um órgão normativo/
consultivo, que faculta a liberação de recursos para a realização de eventos, pesquisas e 
exposições, assim como para implementação e modernização de espaços culturais, museus, 
salas de troféus etc., por uma questão de transparência, não cabe a essa Diretoria atender às 
demandas de desenvolvimento de projetos culturais ou patrimoniais no âmbito institucional. 
Estes devem ser oriundos das próprias organizações militares, respeitando o modelo em anexo, 
sob orientação do Centro Regional de Cultura Militar de cada Comando Militar de Área, onde 
estes estiverem atuando, cabendo às mesmas a decisão de desenvolver o projeto por iniciativa 
de seus próprios gestores ou contratar empresas especializadas nesse fim.

F) VISÃO DE FUTURO DA IMAGEM E IMPLICAÇÕES PARA A DIRETORIA DE 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO EXÉRCITO

 Nossos dias vêm sendo moldados por tendências conflitantes de globalização e 
identidade. A tecnologia da informação introduziu uma nova forma de sociedade, a “sociedade 
de rede” e, consequentemente, uma cultura de virtualidade, construída a partir de um sistema 
de mídia onipresente, interligado e diversificado. Sobretudo, pela transformação das bases 
materiais da vida – o tempo e o espaço – mediante à criação de um espaço de fluxo e um tempo 
“intemporal”. Um mundo interconectado e digital, cuja fluidez acaba por ameaçar instituições 
de caráter permanente como o Exército.

 Nessa dinâmica, o avanço de expressões poderosas de identidade coletiva desafia a 
globalização e o cosmopolitismo em função da singularidade cultural. A história retoma seu 
lugar de alicerce nas “guerras de representação”, em que o valor dos homens e das instituições 
está intimamente ligado à cultura, ou ao conjunto de atributos culturais inter-relacionados que 
prevalece como fonte de significado e coesão do grupo.

 A construção da identidade vale-se da matéria-prima da história pela memória coletiva, 
que produz e reproduz a sua significação, dentro e fora do grupo, através de projetos culturais 
que reforçam os laços sociais de seus autores, bem como sua existência institucional no 
espaço-tempo. Somente através da sequência de gerações daqueles que compartilham os laços 
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históricos, e quase “familiares” é que os indivíduos podem alimentar a ideia de perenidade, 
ainda que a realidade se imponha pela efemeridade.

 A cultura militar é o que mantém a comunidade, por meio da criação, da preservação 
e dos laços de similitude. É fruto da história, da tradição, de valores e de tributos militares 
singulares, únicos, que asseguram a união, a coerência de ações e condutas.

 Logo, a contínua preservação qualificada do patrimônio histórico e cultural do Exército 
(hino, medalhas, uniformes, fortificações, casas e sítios históricos, história militar, entre outros 
bens culturais) em harmoniosa articulação com a história da nação brasileira possibilitaria no 
“imaginário coletivo” um permanente reconhecimento do todo da sociedade com sua Força, 
gerando identidade e pertencimento do Brasil com seu Exército que a ele serve.
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DIRETRIZES PARA DEFINIÇÃO DOS CUSTOS DE 
UMA POLÍTICA DO PATRIMÔNIO EDIFICADO EM 

PERNAMBUCO

Celia Maria Medicis Maranhão de Queiroz Campos1 
Renata Echeverria Martins2 

Terezinha de Jesus Pereira da Silva3

RESUMO: O estabelecimento dos valores a serem gastos com os patrimônios 
edificados é uma equação complexa, que sempre é cobrada no início de cada gestão, 
na elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, bem como no Plano Plurianual – 
PPA.  A falta de recursos e ações que cubram todas as demandas destas edificações 
sempre é alvo de críticas. Considerando tais questões o artigo tem como objetivo 
definir diretrizes que permitam esboçar os custos para uma política do patrimônio 
edificado em Pernambuco. Para metodologia de abordagem foi realizada uma 
pesquisa exploratória sobre as edificações do estado e os índices de custos de 
manutenções. Como conclusão se constata que: cada edifício deve ser avaliado 
com um detalhamento específico e através de um valor médio, para permitir orçar 
os serviços de manutenção dos patrimônios do Estado. 

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção, Patrimônio edificado, Pernambuco, Política 
de cultura.

1 INTRODUÇÃO

A proteção do patrimônio histórico e artístico nacional implementada pelo 
Decreto Lei No 25 de 1937 contemplou os bens móveis e imóveis com valores 
arqueológicos, etnográficos, bibliográficos ou artísticos (Brasil, Decreto 25, Art. 
1º ). Apesar da amplitude dos valores a ênfase, inicial, ficou mais voltada para os 
bens edificados, também denominados de “pedra e cal”.  

1  Professora Doutora, Arquiteta, Gerente Geral de Preservação do Patrimônio Cultural – 
Fundarpe, celiamcampos@gmail.com
2  Professora, Doutora, Jornalista, Assessora de Gestão da - Fundarpe, renataecheverria@uol.
com.br 
3  Professora Doutora, Arquiteta, Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, 
terezinha_psilva@hotmail.com
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A Constituição de 1988, em sintonia com o Decreto No 25/1937, denominou patrimônio 
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial (Brasil, Constituição, Art.215 e 216). 
A Carta estabelece ao Poder Público, nas esferas federal, estadual e municipal, juntamente 
com a colaboração das comunidades, várias formas de proteção, acesso e preservação (Brasil, 
Constituição, Art. 216, § 1º e 2º).  

Os níveis de preservação no estado de Pernambuco ocorrem por meio de atividades 
desenvolvidas por diversas entidades: Secretaria de Cultura – Secult; Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco – Fundarpe; Conselho Estadual de Preservação do 
Patrimônio Cultural - CEPPC; Conselho Estadual de Política Cultural – CEPC; Prefeituras 
Municipais, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN / PE, Ministério 
Público, entre outras. O Estado conta com um crescente número bens edificados tombados, em 
torno de 334 dos quais 42, equivalendo a aproximadamente 12,5%, estão sob a responsabilidade 
do Estado (Fundarpe, 2016, p.108 /118, GGPPC 2019). 

Por sua vez, as crises de recursos financeiros que ocorrem no país têm gerado 
rebatimentos na preservação dos bens edificados no país e em Pernambuco (Alves, 2018, 
Caderno Cidades). Alves destaca em matéria intitulada “ Patrimônio histórico de Pernambuco 
sofre com descaso”, onde registra as condições de arruinamento do bens: Engenho Monjope, 
em Igarassu, a casa do ex-governador José Rufino, no Cabo de Santo Agostinho e a casa 
do Conselheiro João Alfredo, em Itamaracá. Apesar de mencionar apenas três dos bens do 
Estado em condições consideradas de abandono, sabe-se que o número de carência é maior. 
Ao observarmos os investimentos estaduais na área de cultura através da Lei Orçamentária 
Anual – LOA, bem como no Plano Plurianual – PPA – 2019, não existe um registro dos valores 
específicos a serem utilizados nos bens de propriedade estadual (PPA 2019, p.440/444). 

O estabelecimento dos valores a serem gastos com os patrimônios edificados é uma 
equação complexa, que sempre é cobrada no início de cada gestão, na elaboração da Lei 
Orçamentária Anual – LOA, do Plano Plurianual – PPA, bem como nas cobranças das matérias 
da imprensa escrita, televisada e das redes sociais. Diante dos problemas de preservação 
dos patrimônios edificados se faz necessário dimensionar, mesmo que de modo aproximado, 
algumas referências das contas do patrimônio, como indicadas no Estudo Preliminar para uma 
proposta de Plano de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco - 2013 (Fundarpe, 
2013, p. 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 36 e 38). Assim o artigo tem como objetivo definir diretrizes 
que permitam esboçar os custos para uma política do patrimônio edificado em Pernambuco.

Foram estabelecidos, como estruturação de desenvolvimento, os seguintes conteúdos: 
metodologia de abordagem; conceituação dos termos; referenciais teóricos; identificação dos 
patrimônios edificados de Pernambuco; diretrizes para a política orçamentária do patrimônio 
edificado em PE e considerações finais.
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2 METODOLOGIA DE ABORDAGEM
A metodologia de abordagem foi realizada através de uma pesquisa exploratória sobre 

as edificações do Estado e os índices de custos de manutenções preventivas e corretivas. 
Segundo Gil “As pesquisas exploratórias envolvem levantamento bibliográfico e documental, 
entrevistas não padronizadas e estudos de caso” (Gil, 2008, p.27). Afirma ainda que estas 
devam proporcionar “uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” 
(Gil, 2008, p.27).

A área de estudo englobou os 334 bens tombados no estado de Pernambuco e 
compreendeu especificamente os 42 de responsabilidade do Governo do Estado, sintetizados 
na Tabela 1 e espacializados na Figura 1. Vale destacar que os quantitativos de bens incluem 
bens tombados e em processo de tombamento, desde uma edificação até conjuntos urbanos. Na 
Tabela 1 e Figura 1 se constatam que 50% dos bens do Estado estão concentrados na RD12, 
que inclui a Região Metropolitana.

Tabela 1 – Distribuição dos bens tombados e em processo de tombamento em Pernambuco por 
Região de Desenvolvimento 

Região de Desenvolvimento - RD Número de Bens Número de Bens do Estado
RD1 – Sertão de Itaparica 5 1
RD2 – Sertão do São Francisco 7 - 
RD3 – Sertão do Araripe 2 -
RD4 – Sertão Central 3 -
RD5 – Sertão do Pajeú 14 2
RD6 – Sertão do Moxotó 8 -
RD7 – Agreste Meridional 12 -
RD8 – Agreste Central 27 3
RD9 – Agreste Setentrional 4 -
RD10 – Mata Sul 37 1
RD11 – Mata Norte 30 -
RD12 – Região Metropolitana 167 35
Total 334 42   

Fonte: Fundarpe – Patrimônios PE 2016 – p.108/118 / GGPPC 2019

Figura 1 – Espacialização dos bens por Região de Desenvolvimento

 

Fonte: Adaptado - Fundarpe, Patrimônios, 2012, p. 60/61.
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3 CONCEITUAÇÃO DOS TERMOS

Para um melhor entendimento do tema foram selecionados os seguintes conceitos: 
manutenção de edifícios, política pública, política de cultura, patrimônio cultural e zeladoria 
do patrimônio cultural.

A manutenção de edifícios é “o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar 
ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de seus sistemas constituintes de atender 
as necessidades e segurança dos seus usuários” ( ABNT NBR 14037 /2014).

A política pública pode ser definida como um conjunto de programas, recursos, ações 
e atividades desenvolvidas pelas três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal) 
garantidas à sociedade por meio da Carta Magna de 88 (Brasil, s/d.p.1). A constituição de 
uma política pública deve ser fruto dos seguintes instrumentos: planejamento; execução; 
monitoramento e avaliação, conectados a planos, programas, ações e atividades (Brasil, 
s/d.p.1). A formulação de um plano deve fixar “diretrizes, prioridades e objetivos gerais a 
serem alcançados em períodos relativamente longos” (Brasil, s/d.p.1). Já os programas também 
definem “objetivos gerais e específicos focados em determinado tema, público, conjunto 
institucional ou área geográfica” (Brasil, s/d.p.1). As ações “visam o alcance de determinado 
objetivo estabelecido pelo Programa, e a atividade, por sua vez, visa dar concretude à ação” 
(Brasil, s/d.p.1).

A política de cultura está assegurada na Constituição de 88 através do Artigo 216A, por 
meio do Sistema Nacional de Cultura (Brasil, CF88, Art.216 A). Enquanto em nível estadual 
pela Constituição de 1989, o Artigo 197 especifica a responsabilidade do Estado em assegurar 
a todos “a participação no processo social de cultura”. A Carta Estadual cabe promover uma 
participação que leve em conta as particularidades regionais e municipais, ou seja, realizar 
uma política pública de cultura interiorizada dentro das especificidades locais. 

 O termo patrimônio cultural expressa “os múltiplos aspectos de uma cultura de uma 
comunidade “(Fundarpe, 2009, p.8). Dentro de um conteúdo plural o patrimônio cultural 
abrange os bens de uma herança coletiva e passam a ser importantes ou representativos para 
a história e para a identidade de uma coletividade (Fundarpe, 2009, p.8). Tais bens abrangem 
elementos materiais e imateriais e sofrem uma dinâmica ao longo do tempo, conforme o 
surgimento dos valores e necessidades das diversas gerações.

A zeladoria do patrimônio cultural “ é uma proposta de intervenção e cuidado constante 
direcionado a bens culturais (material e/ou imaterial) em seu aspecto físico e simbólico” 
(IPPLAP, 2013,p.17).
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4 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Entre algumas referências buscadas sobre o tema foram identificadas: a Carta de Veneza 
(1964),  assim  como  os  autores  Soares (2012),  Gomes  Júnior  (2012) ,  Natário  (2016) 
e Morgado (2012). 

Segundo a Carta de Veneza a conservação dos monumentos exige uma manutenção 
permanente (IPHAN, Carta de Veneza, 1964, Art. 4º). A Carta destaca ainda que a conservação 
é favorecida pelo uso (IPHAN, Carta de Veneza, 1964, Art. 5º). O acompanhamento das 
atividades de conservação deve ser feito por meio de registros, além de divulgados ((IPHAN, 
Carta de Veneza, 1964, Art. 16º). 

Já Soares destaca a necessidade de montagem de uma hierarquização de ações para 
elaboração de um plano de manutenção com respectivas previsões de custos, bem como 
um horizonte temporal (Soares, 2012, p.3). O autor destaca que a existência de manutenção 
de edifícios com uma filosofia pró-ativa que permita a detecção de problemas antes que 
aconteçam, permite a redução de despesas em ações corretivas (Soares, 2012, p.19). Soares 
recomenda para avaliação e acompanhamento a utilização de “uma Carta de Risco” onde por 
meio de informações técnicas do projeto arquitetônico e complementares (levantamentos 
gráficos dos espaços externos e internos, áreas, registros fotográficos, descrição dos materiais, 
usos, danos, etc.) possam se definir o grau de degradação, nível de tecnologias empregadas, 
prioridade de ações, orçamento e periodicidade de intervenção (Soares, 2012, p.26 e 32). O 
autor destaca ainda a necessidade de uma base de dados com um manual de cada edificação 
para compatibilização com a heterogeneidade dos edifícios além da utilização de softwares 
para acompanhamento (Soares, 2012, p.43 , 45 e 81).

Gomes Júnior destaca os aspectos da gerência dos projetos como sendo necessário se 
ter uma postura de trabalho colaborativa e interdisciplinar, (Gomes Júnior, 2012, p.35). 
Afirma ainda que “ os modelos exclusivamente apoiados na tecnologia da informação tendem 
a se tornar inoperantes se não contemplarem as questões da organização e das pessoas” 
(Gomes Júnior, 2012, p.37). O autor destaca no sistema de funcionamento do serviço público 
a necessidade do combate ao desperdício e o atendimento às normas legais fazendo uso 
de licitações (Gomes Júnior, 2012, p.63).

Conforme Natário uma política de manutenção de edifícios pode ser corretiva, de 
gestão da vida útil e preventiva. Deve seguir procedimentos que registrem as características 
construtivas dos imóveis, os recursos humanos para os trabalhos de escritório e de 
campo, as condições das anomalias construtivas, os riscos, uma hierarquia de prioridades 
de intervenção, bem como prazos e custos para execução (Natário, 2016, p.5). A autora 
esquematizou ainda as etapas na Figura 2, por meio de um organograma do processo do 
sistema de gestão de manutenção (Natário, 2016, p.9).
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Figura 2 – Organograma do processo do sistema de gestão da manutenção.

Fonte: Natário, 2016, p. 9.

Morgado destaca a importância da Carta de Cracóvia/2000 através da gestão das 
comunidades, o enquadramento jurídico e financeiro da gestão urbanística (Morgado, 2012, 
p.17). Segundo o autor é fundamental a criação de “ mecanismos legais de concessão de 
crédito e incentivos financeiros , de forma mais direcionada através de programas 
de apoio” (Morgado, 2012, p.16). Afirma ainda que a manutenção com investimentos  
proporciona uma valorização do edifício, com rebatimentos nos outros edifícios vizinhos, no 
turismo e em outros setores da economia (Morgado, 2012, p.31). Considera as informações 
sobre as características específicas das edificações (áreas, registros gráficos e fotográficos, 
especificações dos materiais, danos, custos da fiscalização, etc.) como estruturadoras para 
definição dos custos de manutenção (Morgado, 2012, p.33). Outra referência de valor indicada 
pelo autor é o intervalo de intervenção representar 25% a 50% do valor do edifício (Morgado, 
2012, p.55). 

Os valores médios de custos por metro quadrado são também utilizados para 
aproximações:  

Assim, a estimativa de custos supõe em primeiro lugar um exaustivo e rigoroso 
levantamento dos trabalhos a realizar e quantificação dos recursos a consignar para 
esse efeito, a fim de ser efetuado o cálculo do custo unitário e em segundo lugar, a 
determinação das quantidades de trabalho a realizar que multiplicados pelos custos 
unitários resultarão nos custos de cada trabalho. (Morgado, 2012, p.77).  
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Como síntese entre os autores, para definição de uma política de manutenção para 
edifícios, fica o consenso da necessidade de ter registros completos sobre as particularidades 
dos mesmos, a quantificação de recursos humanos para execução das atividades nas diversas 
fases, além das estratégias para obtenção de recursos financeiros. 

5 IDENTIFICAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS EDIFICADOS DE PE 

Dentro da hierarquia da política de patrimônio do Estado cabe inicialmente à Secretaria 
de Cultura e à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, através da Gerência 
Geral de Preservação do Patrimônio Cultural, traçar o conjunto de ações de manutenção dos 
edifícios sintetizados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Patrimônios edificados sob a tutela do Estado 

Região de Desen-
volvi-mento RD                

(42)
Municípios Bem edificado

Existência de registros e 
orçamentos –R$38

Áreas m2 x índice      
Sinduscon/PE- R$

Sim Não Valor em 
mil reais Terreno Construída

RD1  (1)
Sertão de Itaparica 

Floresta 
(1)

Prédio da antiga 
Força Pública  1

X
2.300
2.147

50%1073
25%536

2.821,78
1.008,17x

R$ 
2.130,28

RD5   (2)
Sertão do Pajeú Triunfo (1) Cine Teatro Guarany 2 X

2.063
1031
515

968,63 968,63

Flores (1)
Antiga Casa de 

Câmara e Cadeia de 
Flores 3

X

RD8  (3)
Agreste Central 

Brejo da 
Madre de 
Deus (1)

Casa de Câmara e 
Cadeia 4 X

1.407
703
351

668,92 660,6

Pesqueira 
(2)

Casa de Câmara e 
Cadeia de Pesqueira 5 X

661
330
165

3.000,00 310,50

Pesqueira Antiga Fábrica Rosa 6 X
26.095
13047
6523

85.000,00 12.250,00

RD10  (1)
Mata Sul 

Sirinhaém 
(1)

Antiga Casa de 
Câmara e Cadeia de 

Sirinhaém 7

X
981
490
245

239,95 460,51
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RD12  (35) 
Região 

Metropolitana 

Cabo de 
Santo 

Agostinho 
(1)

Parque Metropolitano 
Armando Holanda 

Cavalcanti 8

X 8.000 

Igarassu 
(1) Engenho Monjope 9 X

6.000
6.955
3477
1738

78.390,56 3.265,12

Itamaracá 
(1)

Casa do Conselheiro 
João Alfredo/ Enge-

nho São João 10

X
600
992
496
248

465,85

Olinda (6) Capela de São Pedro 
Advíncula 11 X

51
25
12

45(5x9) 24(4x6)

Olinda Museu de Arte Con-
temporânea 12 X

1.653
826
413

1977,89 776,09

Olinda

Palácio Episcopal 
(antigo) – Museu de 
Arte Sacra de Per-

nambuco  (Maspe) 13

X
2.876
1438
719

1.350,47

Olinda Museu Regional de 
Olinda - Mureo X

756
378
189

961,21 355.23x

Olinda
Casa com Muxarabi 
à Rua do Amparo nº 

28 14

X 837 

Olinda

Conjunto de Chalés 
na Rua Sigismundo 
Gonçalves, 670,680, 

690 e 700.

X 4.000 

Recife (26) Cinema São Luis, 
Boa Vista 15 X

14.986
7493
3746

1.717,75 7.034,96

Recife
Conjunto Ambiental 

e Paisagístico do Pra-
ta,Dois Irmãos 16

X
2.390
495
247
123

232,46

Recife
Conjunto Fabril da 
Tacaruna, Campo 

Grande 17

X
45,785
22892
11446

54.515,79 21.492,72
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Recife Escola Rural Alberto 
Torres, Tejipió18 X

3.631
1815
907

4.535,78 1.704,72

Recife
Espaço Pasárgada – 

Casa de Manuel Ban-
deira, Boa Vista 19

X
1.134
567
283

364,45 532,42

Recife Palácio da Justiça, 
Santo Antônio20 X (*)

Recife
Palácio do Campo 

das Princesas, Santo 
Antônio 21

X
10.048
5024
2512

4.717,20

Recife

Conjunto 
Urbano 

da Rua da 
Aurora 22

Fundarpe

X

6.361
3180
1590

1.058,38 2.986,42

Ginásio 
Pernam-
-bucano36

10.866
5433
2716

4.566,50 5.100,97

Mispe
2.194
1097
548

288,22 1.030,31

Recife
Hospital Ulisses 
Pernambucano, 
Tamarineira 23

X
13.664
6832
3416

91.375,20 6.414,44

Recife

Prédio da Casa da 
Cultura de Pernam-
buco (CCPE), Santo 

Antônio 24

X

5.607
2803
1401

(26808)

14.504,84 2.632,2x
2.130,28

Recife
Prédio da Torre Ma-

lakoff, Bairro do 
Recife 25

X
2.141
1070
535

1.272,03 1005,12

Recife
Prédio 463 da Rua 

do Imperador, Santo 
Antônio 26

X
842
421
210

113,50 395,65

Recife Quartel do Derby, 
Derby 27 X

6.369
3184
1592

238.380 2.990

Recife

Antigo prédio da Es-
cola Manuel Borba 
(Ex-combatentes) 

Boa Vista 28

X
2.060 
1.576
788
394

740
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Recife
Edifício Diário de 

Pernambuco, Santo 
Antônio 29

X
25.000 
4.542
2271
1135

603,08 2.132,30

Recife Estação Central do 
Recife, São José 30 X

8.967
4483
2241

5.713,74 4.209,33

Recife Estação do Brum, 
Bairro do Recife 31 X

2613
1306
653

1227 (*)

Recife

Prédio da Antiga 
Casa de Câmara e 
Cadeia do Recife, 

atual sede do Arqui-
vo Público Estadual 
Jordão Emerenciano 

– APEJE 32

X
3.133
1566
783

718,20 1.471,11

Recife

Sede da Assembleia 
Legislativa do Estado 

de Pernambuco, 
Museu Palácio 

Joaquim Nabuco 33

X (*)

Recife
Sede do Museu do 

Estado de Pernambu-
co, Graças 34

X
7.516
3758
1879

9.192,76 3.528,23

Recife
Casa do Compositor 
Lourenço da Fonseca 

Barbosa -  Capiba
X

317
158
79

352,73 149,11

Recife Casa natal de Oliveira 
Lima, Boa Vista 35 X

1.160
580
290

1000,5 544,91

Recife 

Prédio da atual Es-
tação de Tratamento 
de Esgotos – ETE do 

Cabanga

X
2.091
1045
522

13.793 982

Recife

Edificações rema-
nescentes do Antigo 
Engenho da Torre: a 
atual Escola Estadual 
Maciel Pinheiro, ou-
trora Casa Grande 37

X
3.262
1631
815

1.841,00 1.531,38

Totais dos valores das áreas construídas do Sinduscon/PE e Morgado 
(2012)

216.803
102.958
51470

Execução
50%
25%

Fonte: 1 Fundarpe – Patrimônios PE, 2016 ,p.108.  
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2 Idem, p.109. 3 Idem, p.109.   4 Idem, p.110.  5 Idem, p.111. 6 Idem, p.111. 7 Idem, p.113.  8 Idem,p.114.  9 

Idem,p.115.10 Idem, p.115. 11 Idem,p.83 116 12 Idem, p.84116.   13 Idem, p.85116.  14 Idem, p. 116 86.  15 Idem, p.117.  

16 Idem, p.117.  17 Idem, p.117.  18 Idem, p.117.  19 Idem, p.117.  20 Idem, p.117. 21 Idem, p.117.   22 Idem, p.117.  23 

Idem, p. 117.  24 Idem, p.118.  25 Idem, p.118.  26 Idem, p.118.  27 Idem, p.118.  28 Idem, p.118.   29 Idem, p.118. 30 Idem, 

p.118.    31 Idem, p.118.   32 Idem, p.118.   33 Idem, p.118.  34 Idem, p.118. 35 Idem, p.118. 36 Idem, p.118. 37 Idem, p.118.  

38 Fundarpe – Estudo Preliminar, 2013, p.22.

Legenda: Azul (preço novo de execução – Sinduscon/PE); Vinho (50% do azul – Morgado 2012) e 

Verde (25% do vinho- Morgado 2012).

(*) Os recursos orçamentários são oriundos do Poder Judiciário e do Legislativo.

Conforme dados da Tabela 2 a maioria dos bens possui registros arquitetônicos para 
acompanhamento nas atividades de manutenção e orçamentação. Dos 42 bens apenas  4, ou 
seja, 9,5% ainda não possuem os registros adequados para acompanhamento.

Outro instrumento de identificação dos bens tombados pelo estado de Pernambuco foi 
publicado em 2009, pela então Diretoria de Preservação Cultural. A cartilha Patrimônios de 
Pernambuco: materiais e imateriais (ISBN 978-85-7240-072-5), atualizada em 2014, agora 
em formato digital, serve de referência para consultas e pesquisas por apresentar a relação dos 
bens materiais e imateriais do estado, em suas 12 Regiões de Desenvolvimento RDs, além da 
legislação voltada para o Patrimônio nos níveis federal, estadual e municipal e apresentação 
dos procedimentos que a comunidade pode seguir para requerer um processo de tombamento 
ou registro de bens materiais e imateriais e registros dos patrimônios vivos (RPV). Em suas 
144 páginas, pode-se encontrar a identificação de cada bem tombado pelo estado, além de um 
pequeno histórico do imóvel, e uma súmula contendo detalhes do processo de tombamento 
demonstrado. 

Atualmente, a publicação, revisada e ampliada em 2016, torna-se, praticamente, um 
dos únicos materiais de consulta e orientação à população quanto aos procedimentos legais 
de proteção ao patrimônio edificado em Pernambuco, refletindo um modelo democrático de 
gestão de política pública de cultura para o estado. Considerado pelas autoras um importante 
instrumento de consulta e identificação dos bens tombados e em processo pelo estado, 
necessitando constante atualização e difusão.             

Partindo-se das referências dos valores indicados pelo Plano de Preservação do 
Patrimônio Cultural de Pernambuco – 2013 (em nível de Estudo Preliminar) foram realizadas 
algumas comparações, onde para 9 bens foram orçados R$ 51.187.000,00, (cinquenta e um 
milhões cento e oitenta e sete mil reais). Considerando o valor médio nos 9 bens, temos R$ 
5.687.444,44 (cinco milhões seiscentos e oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro 
reais e quarenta e quatro centavos). Se aplicarmos esta média para os 40 bens, pode-se ter um 
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valor anual de R$ 227.497.776,00 (Duzentos e vinte e sete milhões quatrocentos e noventa e 
sete mil setecentos e setenta e seis reais). 

Usando o índice do Sinduscon/PE de R$ 2.130,28 (Dois mil cento e trinta reais e 
vinte e oito centavos) o valor da programação financeira cai para R$216.803.000 (Duzentos 
e dezesseis milhões oitocentos e três mil reais), Tabela 2.

Por sua vez, considerando a referência de Morgado (2012) onde o valor de manutenção 
corresponde ao intervalo de 50% ou 25% do valor do edifício, pode-se ter R$102.958,00 
(cento e dois mil novecentos e cinquenta e oito reais), quase metade do valor da média 
calculado, ou R$51.470.000 (Cinquenta e um milhões quatrocentos e setenta mil reais), ou 
seja, aproximadamente, um quarto do valor da média.

Cabe destacar que tais valores anuais necessitariam ajustes em função das especificidades 
de áreas e equipamentos existentes em cada bem, ou seja, cada caso é um caso, como ilustrado 
na Tabela 2. Assim como, caberia outra forma de custos para os conjuntos urbanos. 

Outra aproximação como referência de valor pode ser obtida através da Tabela do 
Sinduscon/PE que utiliza os Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²). Para os 
cálculos se fazem necessárias as informações das áreas construídas de cada bem. Como 
exemplos, temos a área da casa de Oliveira Lima (555,22 m2), onde sendo aplicado o valor 
de alto padrão de R$ 2.130,28 (Dois mil cento e trinta reais e vinte e oito centavos) daria um 
total de R$1.182.774,06 (um milhão cento e oitenta e dois mil setecentos e setecentos e setenta 
e quatro reais e seis centavos). Comparando-se o valor médio constante de R$5.687.444,44 
(cinco milhões seiscentos e oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta 
e quatro centavos), com o da Tabela do Sinduscon/PE de R$1.182.774,06 (um milhão cento 
e oitenta e dois mil setecentos e setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos) este 
representa quase 4,8 (quatro vírgula oito) vezes o valor médio definido. Cabe salientar que 
tal valor é indicado para imóvel residencial. Percebe-se que o cálculo dos custos por áreas, 
danos e equipamentos existentes permite valores mais próximos às demandas. 

A Caixa Econômica Federal utiliza a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil – SINAPI, sendo considerada como:

 “fonte oficial de referência de preços de insumos e de custos de composições de 
serviços pelo Decreto 7983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do 
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados 
com recursos dos orçamentos da União, e pela Lei 13.303/2016, que dispõe sobre 
o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias” (CEF, 2019, p.1).

Tais índices são registrados por componentes construtivos que garantem um detalhamento 
com “especificação de insumos, composições de serviços e orçamentos de referência” (CEF, 
2019, p.1).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7983.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13303.htm
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Pelos índices e valores abordados, percebe-se que a busca por um custo real para a 
política de manutenção dos bens sob a proteção do Estado precisaria passar por um trabalho 
específico de orçamento de cada bem. No momento ter uma aproximação dos valores de 
referência já ajudaria, a saber, quanto se precisaria para a Criação do Fundo Estadual de 
Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco (Fundarpe – Plano de Preservação do 
Patrimônio Cultural de Pernambuco Estudo Preliminar, 2013, p.24). 

6 DIRETRIZES PARA A POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA DO PATRIMÔNIO EDIFICADO 
EM PE

Considerando as referências teóricas e as informações da Tabela 2, verifica-se que as 
diretrizes devem ser voltadas tanto para edifícios com delimitações bem específicas, assim 
como para conjuntos urbanos, vilas e povoados, com uma maior diversidade de demandas. 
Conforme os referenciais teóricos as diretrizes podem ser sintetizadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Diretrizes para definição de custos de manutenção das edificações

Diretrizes Autor

Hierarquizar as ações Soares

Definir Plano de manutenção com respectivas previsões de custos Carta de Veneza /Soares

Ter registro das informações técnicas do projeto arquitetônico e 

complementares

Carta de Veneza /Soares 

/ Natário

Criar um manual de cada edificação Soares

Utilizar softwares para acompanhamento Soares

Basear as ações numa postura de trabalho colaborativa e interdisciplinar Gomes Júnior

Realizar acompanhamento das atividades através da tecnologia da 

informação
Gomes Júnior

Ter organização dos dados e das pessoas Gomes Júnior

Combater o desperdício e atender às normas legais Gomes Júnior

Possuir  recursos humanos para os trabalhos de escritório e de campo Natário

Avaliar as condições das anomalias construtivas Natário

Identificar os riscos Natário

Estabelecer uma hierarquia de prioridades de intervenção Natário

Definir prazos e custos para execução Natário

Buscar mecanismos legais de concessão de crédito e incentivos 
financeiros, de forma mais direcionada através de programas de apoio Morgado

Fonte: Diversas.



277

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estabelecimento dos valores a serem gastos com o patrimônio edificado é uma equação 
complexa, pois cada bem tem custos diferenciados. Diante do objetivo de definir diretrizes 
que permitam definir os custos para uma política do patrimônio edificado em Pernambuco, foi 
possível fazer algumas relações de valores, chegando-se a um rol de procedimentos constantes 
da Tabela 3, bem como a um valor médio de R$ 5.687.444,44 (cinco milhões seiscentos e 
oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e um 
anual de R$ 227.497.776,00 (Duzentos e vinte e sete milhões quatrocentos e noventa e sete 
mil setecentos e setenta e seis reais)  para ser balanceado entre os bens, em função dos riscos 
que apareçam.  Como resultado final conclui-se que cada edifício deve ser avaliado com um 
detalhamento específico e o cálculo dos custos por áreas, danos e equipamentos existentes 
permite valores mais próximos às demandas. 

Verifica-se ainda que a captação para fazer frente a tais despesas deverá passar pela 
criação do Fundo Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco, além da 
necessidade de sinalização dos registros dos valores na elaboração da Lei Orçamentária Anual 
– LOA, bem como no Plano Plurianual – PPA.  

Por fim, constata-se que dos 42 bens sob a tutela do Estado 9,5 % não possuem registros 
detalhados, nem manuais de manutenção e zeladoria. 
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ABORDAGEM DE MEMÓRIA SOCIAL, PATRIMÔNIO 
E POLÍTICA CULTURAL DO CONSELHO FEDERAL DE 

CULTURA NO GOVERNO ERNESTO GEISEL.

Monike Garcia Ribeiro1

RESUMO: Pretende-se discorrer à luz da história Comparada, sobre dois processos 
engendrados no âmbito do Conselho Federal de Cultura, ambos durante o governo 
militar do Presidente Ernesto Geisel e do seu Ministro Ney Braga. Através de 
dois estudos de casos ocorridos respectivamente, um em 1976 e o outro em 1977, 
intencionamos perceber e avaliar o papel e a importância do conselho federal de 
cultura enquanto órgão gestor da cultura. Os pedidos ao CFC foram à recolocação 
do portão de ferro no pórtico da academia de belas artes (1976) e o outro foi uma 
solicitação de publicação de um texto cientifico, na revista brasileira de cultura 
(1977). Ambos os processos se constituem em uma comemoração as figuras 
históricas de origem estrangeira, circunscritas na História do Brasil Colônia durante 
o período Joanino.  

PALAVRAS-CHAVE: Política Cultural; Memória Social; Patrimônio Cultural; 
Conselho Federal de Cultura; História Comparada. 

 

I. BREVE APRESENTAÇÃO COMPARATIVA DOS PROCESSOS DO CFC: 
1976 (RECOLOCAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO) E 1977 (SOLICITAÇÃO 
PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTO CIENTÍFICO). 

Esse paper é baseado em uma pesquisa que visa apresentar e refletir sobre dois 
processos engendrados no âmbito do conselho federal de cultura, ambos durante o 
governo militar do Presidente Ernesto Geisel e na gestão do seu Ministro da Educação 
e Cultura, Ney Braga. Através de dois estudos de casos ocorridos respectivamente, 
um processo em 1976 e o outro em 1977, intencionamos compreender a dinâmica, 

1 Doutora em História Comparada formada pela UFRJ-IH/IFCS. Mestre em Memória 
Social pela UNI-RIO. Historiadora formada pela UFRJ e Museóloga formada na UNI-RIO. 
(monikegarciaribeiro@hotmail.com).
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avaliar o papel e a importância do conselho federal de cultura enquanto órgão gestor da cultura. 
Sobre a dinâmica do CFC, Lia Calabre lembra que as solicitações, ou seja, os pedidos de 
ajuda encaminhados às câmaras do CFC eram transformados em processos e direcionados 
para as devidas áreas de atuação que cabiam cada demanda. Os dois estudos de casos se 
constituem em nosso corpus documental que são dois processos transcorridos na esfera 
do CFC, tratam-se de um pedido para efetuar a recolocação do portão de ferro no pórtico 
da demolida Academia de Belas Artes do RJ em 1976, instalada no Jardim Botânico no Rio 
de Janeiro, e a outra solicitação ao CFC, foi um pedido de ajuda para a publicação de um 
texto cientifico do pesquisador e Professor austríaco Dr. Richard Blaas em 1977. Segundo 
a pesquisadora Lia Calabre, o CFC “foi um lugar privilegiado para o estudo das políticas 
públicas de cultura no período de 1966 aos primeiros anos da década de 1970. A partir da 
de 1974, na gestão do presidente Ernesto Geisel e do Ministro Ney Braga, a área da cultura 
passa por uma série de reformulações.” (CALABRE,2010)2 

Acreditamos que a nossa escolha de dois estudos de caso delimitados na década 
de 70, tratando-se de solicitações ao CFC, localizados em um período histórico de grande 
efervescência da ação governamental na cultura, servirá ao propósito de através do micro, 
compreendemos a envergadura e o papel desse órgão gestor da cultura. O estudo da nossa 
pesquisa é sobre dois pedidos de ajuda ao Conselho Federal de Cultura, na década de 70, 
na qual será guiado também pelo comparativismo histórico que segundo Jürgen Kocka, esta 
forma de abordagem “ajuda a identificar questões e a esclarecer perfis de casos singulares. 
Ela é indispensável para explicações causais e suas críticas ajuda a criar um clima menos 
provinciano à investigação histórica”. (KOCKÁ,2003)[2]   

Chamo-nos a atenção, o fato dos pedidos de ajuda ao CFC apresentarem como 
justificativa e relevância, o argumento de que ambos constituem-se em uma homenagem 
e comemoração. Salientamos que a nossa pesquisa é baseada em dois estudos de casos, 
dois processos, que são a nossa base documental, que foram iniciados sem a ausência do 
governo brasileiro, mas por iniciativa de pessoas renomadas e de prestígio no meio cultural. 
A comemoração e a homenagem, sendo uma forma de perpetuar a memória, através do rito 
da lembrança, de figuras históricas falecidas, que tinham origem estrangeira, circunscritas 
a História do Brasil do início do século XIX (História do Brasil Colônia durante o período 
Joanino). O Pesquisador francês Jacques Le Goff, conceitua a memória como a qualidade de 
conservar certas informações, que nos conduz “em primeiro lugar a um conjunto de funções 
psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas”. (LE 
GOFF,1990)3 

2  CALABRE, Lia. Políticas Culturais no Brasil: história e contemporaneidade. Fortaleza: Banco do 
Nordeste, coleção textos nômades, 2010; p. 75 e 77 
3  LE GOFF, Jacques. História e Memória. São Paulo: Ed. Unicamp, 1990; p.423

file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/../../Simone/Documents/Textos Diversos/congressoCFC.fcrb.1976.1977.2019.docx#_ftn2
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O processo de solicitação de 1976, demandado pelo arquiteto Donato de Mello Júnior 
ao CFC, tratou-se de um pedido de ajuda para juntar o portão de ferro que estava localizado 
no Museu Histórico Nacional, ao pórtico da demolida Academia de Belas Artes, instalado 
no Jardim Botânico do Rio de Janeiro; seria uma homenagem no ano do bicentenário de 
nascimento do arquiteto Grandjean de Montigny. O pesquisador Pedro Paulo Funari alertou 
sobre a expansão do conceito patrimonial, não sendo tão somente “os grandes edifícios ou as 
grandes obras de arte, mas o patrimônio cultural abrange tudo que constitui parte do engenho 
humano” (FUNARI & PINSKY, 2003)4 

Por outro lado o processo de 1977 foi encaminhado pelo consul-geral da Áustria no 
Rio de Janeiro, dr. Andreas Somoy, ao Presidente do Conselho Federal de Cultura, dr. Adonias 
filho, solicitando a publicação da pesquisa do historiador Richard Blass na “revista brasileira 
de cultura”, intitulado: “A contribuição austríaca na exploração do Brasil (1815-1848)”, por 
ocasião do sesquicentenário do falecimento da primeira Imperatriz do Brasil, a Arquiduquesa 
Dona Leopoldina. Devemos mencionar que as duas solicitações encaminhadas ao CFC foram 
motivadas pelo o anseio de homenagear duas personalidades preponderantes da História do 
Brasil Colônia, no período joanino: Grandjean de Montigny e a Arquiduquesa Leopoldina, 
por ocasião do bicentenário do nascimento de um arquiteto neoclássico e para aproveitar a 
situação do sesquicentenário do falecimento da Imperatriz do Brasil. O Pesquisador Fábio 
Vergara Cerqueira apontou para a definição de patrimônio cultural sendo “antropologizado”, 
considerando da “gastronomia (como o pão de queijo mineiro) às expressões da diversidade 
religiosa (como os terreiros de candomblé); no arquitetônico, do requinte das técnicas 
construtivas e ornamentais dos prédios destinados à elite até as senzalas remanescentes do 
período escravista. De um lado a amplitude e diversidade da cultura imaterial, objeto de estudo 
da antropologia social.” (CERQUEIRA, 2005, p.94)5 

É empregada de forma coloquial e errônea a terminologia Políticas Culturais para os 
atos culturais de D. João VI no começo do século XIX (na falta de um termo melhor). Apesar 
de D. João VI ter criado um teatro, Museu e contratado uma expedição de artistas franceses, 
sabemos que políticas culturais constituem - se modernamente em um campo de saber bem 
conceituado e situado no Brasil a partir dos anos de 1930.

“Interditam o nascimento das políticas culturais no Brasil no tempo colonial, caracterizado 
sempre pelo obscurantismo da monarquia portuguesa que negava as culturas indígena 
e africana, pois a colônia sempre esteve submetida a proibição da instalação de 
imprensas; censura a livros e jornais vindos de fora; interdição ao desenvolvimento 
da educação, em especial das universidades etc. A reversão foi a partir de 1808, com 
a fuga da Família Real para o Brasil”. (RUBIM &BARBALHO,2007,p.13/14)6 

4 FUNARI, Pedro Paulo & PINSKY, Jaime (orgs.). Turismo e patrimônio cultural. São Paulo: Contexto, 
2003, p.9  
5  CERQUEIRA, Fábio Vergara.  “Patrimônio cultural, escola, cidadania e desenvolvimento sustentável”. In: 
Diálogos. Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Estadual de Maringá. Vol. 9, n. 1, 2005, p. 94.  
6  RUBIM, Antonio Albino C. & BARBALHO (orgs.). Políticas culturais no Brasil. Salvador: EDUFBA, 
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Mas provavelmente essa época de ebulição e revolução cultural no Brasil durante o 
período joanino (1808-1821), caracterizado pela criação de várias instituições culturais, como 
ainda a chegada de figuras notórias, influenciaram brasileiros e estrangeiros a desejarem 
homenagear duas personalidades históricas que estiveram no Brasil, na época histórica de D.
João príncipe regente e depois Rei D.João VI. 

A perspectiva de uma História Comparada já é aventada desde a primeira metade do 
século XX, após ser sistematizada por Marc Bloch (BLOCH,1930)7 e vai encontrar nas últimas 
décadas do século XX, uma intensificação peculiar com a contribuição de Neide Thelm e 
Regina Bustamante (THELM e BUSTAMANTE, 2007)8, no começo do século XXI, foi-se 
aprimorando mais ainda, os estudos neste campo. É esta perspectiva que se acha particularmente 
adequada ao nosso objeto de estudo, pesquisar a dinâmica, o cotidiano e a eficácia do CFC, 
através de dois estudos de caso, constituindo-se em nosso corpus documental principal, 
que buscamos apreender, em um esforço comparativo capaz de perceber as semelhanças e 
contrastes destes dois processos engendrados neste órgão gestor da cultura.  

II. RECOLOCAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO ORIGINAL, NO PÓRTICO DA 
ACADEMIA DE BELAS ARTES (INSTALADO NO JARDIM BOTÂNICO/ RJ ), 1976. 

Tomamos como base uma documentação específica relacionada ao processo de 
recuperação do portal da demolida Academia de Belas Artes do Brasil – portal que hoje se 
localiza no Jardim botânico. A análise empreendida será interessante para perceber como um 
Patrimônio Cultural pode sofrer inúmeras apropriações no decurso de várias décadas. Este é 
o caso do bem cultural específico que estaremos analisando, o portal da demolida Academia 
de Belas Artes de autoria do Arquiteto francês GrandJean de Montigny. Sujeito a diferentes 
ambientes políticos, que vão dos anos trinta até a ditadura militar, a trajetória patrimonial deste 
Portal oitocentista pode lançar luz sobre sutis mudanças na História Patrimonial Brasileira. 
Convém esclarecer, um pouco, a História Patrimonial do Portal da Academia de Belas Artes. O 
Arquiteto francês GrandJean Montigny chegou ao Brasil em 1816 como integrante da Missão 
Artística Francesa que tinha como função ensejar o gosto das belas Artes no Brasil e erigir 
uma Academia de Belas Artes (inaugurada em 1826). Mas o prédio da Academia de Belas 
Artes de autoria de GrandJean Montigny foi demolido em 1938, restando, entre suas ruínas, 
o seu portal. O portal, contudo, foi preservado ao ser levado para o Jardim Botânico no ano 
de 1940. E é este gesto de recuperação da memória neoclássica que permitirá o surgimento 
de uma questão documental que analisaremos, já no contexto dos anos 1970. De acordo 

2007, p.13/14. 
7  BLOCH, M. “Comparaison” in Bulletin du Centre Internacional de Synthèse, nº 9, Paris: jun. 1930,  
p. 31-39.  
8  THELM, Neide e BUSTAMANTE, Regina. “História Comparada: Olhares Plurais”. In: Revista de 
História Comparada, volume 1, n°1, julho de 2007. 
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com a perspectiva mais recente, adotou-se uma conceituação de Patrimônio mais complexa, 
diversificada e socialmente abrangente. Para que um determinado bem ou objeto de memória 
possa ser considerado como Patrimônio, já não se tem mais em vista, nos dias de hoje, apenas 
aquilo que seja sinônimo de erudição e refinamento. A nova maneira de pensar o Patrimônio 
Cultural procura estender o olhar também para o simples e o aparentemente corriqueiro. 
Porém sendo considerado um objeto de arte já consagrado tanto por sua filiação neoclássica 
como por sua autoria relacionada ao arquiteto GrandJean de Montigny, o Portal da Academia 
enquadrar-se-ia perfeitamente no modelo de conceituação do que seria “Patrimônio”. O Portal 
de GrandJean de Montigny, é um destes bens culturais que, em vista da sua extraordinária 
importância histórica, artística e como objeto de memória nacional, tem motivado múltiplas 
recepções e apropriações culturais e políticas. 

 Destacamos um processo iniciado em 29 setembro de 1976 e finalizado no mesmo 
ano de 1976 (27-Processo CFC:645/76-Câmara de Artes), encaminhado pelo proponente 
Donato de Mello Junior ao Conselho Federal de Cultura. Mello Junior era professor de 
Arquitetura da UFRJ e membro do IHGB. A abordagem deste estudo de caso em torno desta 
documentação do CFC realizar-se-á mediante “formulações teóricas e práticas a respeito 
do patrimônio cultural não podendo ser dissociadas do contexto histórico que as originou, 
porquanto todo conceito é dotado de historicidade” (ZANIRATO, p.59)9. O pesquisador Donato 
dirigiu-se na década de setenta do século XX, no governo militar do General-Presidente 
Ernesto Geisel, ao CFC, órgão ligado ao MEC, para realizar uma homenagem ao arquiteto 
francês Grandjean de Montigny. O intuito era homenagear a memória do arquiteto neoclássico 
no ano do bicentenário de seu nascimento; 1976. Na documentação (27-Processo CFC:645/76-
Câmara de Artes), o proponente pediu ajuda ao CFC, mas também a outros órgãos e instituições 
ligados à viabilização de seu pedido de homenagem, como o IPHAN, o Conselho Estadual 
de Cultura, o Jardim Botânico e o Museu Histórico Nacional. Em conjunto essas instituições 
deveriam exercer uma ação que visava recolocar o portão de ferro (que é também de risco 
de GradJean de Montigny) no pórtico da demolida Academia de Belas Artes (instalado até 
hoje no Jardim Botânico). No processo aberto com a nomenclatura “Donato Mello Junior-
Grandjean de Montigny-Bicentenário do nascimento do grande Arquiteto do R.J. Imperial”, 
destacamos a seguinte parte esclarecedora do andamento processual: 

 “Ocorreu que na época da demolição a portada em cantaria e escultura foi preservada 
por determinação do Dr. Rodrigo de Mello Franco de Andrade, comprando-a e 
fixando-a ao Jardim Botânico no epígono da aléia de palmeiras imperiais ‘Barbosa 
Rodrigues’. Quanto ao portão de ferro, integrante da mesma portada, foi naquela 
época adquirido pelo então Diretor do Museu Histórico Nacional que o fixou em uma 
das entradas laterais do complexo dos edifícios daquele Museu.” (ARQUIVO CFC/
MINC,1976,P.10)10  

9  ZANIRATO, Sílvia Helena. “As múltiplas dimensões do patrimônio cultural”. In: Diálogos. Revista do 
Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá. 
V.9, n.1,2005; p.59. 
10  Arquivo do Conselho Federal de Cultura/Minc. CFC/Câmara de Artes, Processo CFC-645/76, 10 de 
novembro de 1976. Clarivaldo do Prado Valladares, relator. p,10. 
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Ressaltamos o fato de que o Professor D. Mello Júnior, tenha encaminhado a sua 
solicitação à Câmara de Artes do CFC, órgão cujo Clarival do Prado Valladares, havia aprovado 
o seu pedido de homenagem ao bicentenário do nascimento de Montigny. O parecer de 
aprovação fora assinado pelo Conselheiro Clarival (Proc.645/76, p.10), em dez de novembro 
de 1976. Sem que haja uma explicação no próprio documento processual, apesar da aprovação 
da Câmara de Artes, o processo foi encaminhado ou sofreu uma intervenção, do conselheiro 
Renato Soeiro da Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do CFC. Nesta 
intervenção, em 7 de dezembro de 1976, Soeiro fez constar um parecer do IPHAN rejeitando 
o pedido e a alegação para não haver a recomposição arquitetônica foi: 

 “Ponderando o órgão técnico competente do IPHAN o seguinte: que o referido pórtico 
apresenta-se hoje não mais como elemento de acesso a um prédio (...). Assim, o 
pórtico tem a feição de um arco comemorativo e não mais a de entrada de um edifício 
(...) que dê acesso, mas tão somente a jardins à sua volta. O portão estaria fechando 
o arco central do pórtico, sem qualquer finalidade (...).” (BOLETIM DO CFC/MEC, 
1876, p.171)11 

Os meandros políticos que perpassaram este pedido podem indicar a presença de 
sutis disputas políticas, intelectuais ou pessoais. Estas são hipóteses a serem aventadas 
para a não efetivação deste pedido. Como somente trinta anos depois o desejo do Arquiteto 
Donato concretizou-se, causa estranheza à rejeição da solicitação. É bem verdade que, em 
1976, o portão de ferro desenhado por Montigny se localizava ainda no Museu Histórico 
Nacional. O solicitante Donato, dentro do processo de solicitação (BOLETIM DO CFC/
MEC,1976)12, acrescentou um inédito trabalho intelectual sobre a importância da obra do 
Arquiteto GrandJean de Montigny (Grandjean de Montigny – “Bicentenário do nascimento 
do grande Arquiteto do Rio de Janeiro Imperial {1776-1976}”, p.3 à 8). O texto visava 
convencer o CFC da importância de homenagear Grandjean, no ano do bicentenário do seu 
nascimento. Foi apenas 29 anos depois, já no ano de 2005, que uma Arquiteta do Instituto 
de Pesquisa do Jardim Botânico, encontrou o portão de ferro, no galpão do parque do Jardim 
Botânico. Pelos encaixes da peça em ferro (portão) que cabiam perfeitamente na portada 
(entrada em arco) do portal da Academia de Belas Artes, como ainda através de pesquisas 
iconográficas, descobriu-se que era o portão original de risco de Grandjean de Montigny. 
Em 2006 finalizou-se o minucioso processo de restauração do portão, que finalmente pôde 
voltar para o seu local de origem. Presentemente, quem desejar visitar o Jardim Botânico no 
Rio de Janeiro, encontrará o que sobrou da demolida Academia de Belas Artes (inaugurada 
em 5 de novembro de 1826 no reinado de D. Pedro I), o seu portal foi recomposto 30 anos 

11  Boletim do Conselho Federal de Cultura.Mec-Outubro/Novembro/Dezembro-1976. Ano:6-Número: 
25.p.171. 
12 Boletim do Conselho Federal de Cultura.Mec-Outubro/Novembro/Dezembro-1976. Ano:6 
Número: 25.p.171.Há uma parte que não foi  mencionada em nenhum momento deste processo de 14 páginas. 
Foi por esta razão que optamos por não analisá-la neste artigo, pois não a julgamos relevante, já que ao longo das 
páginas seguintes do processo, uma sugestão não foi se quer citada. Donato então diz: “Neste trabalho sugiro ainda 
que a prefeitura do Rio de Janeiro homenageie G. M. dando-lhe o nome de um condigno logradouro público e o de 
uma Escola”.  
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depois, conforme os planos originais contidos no pedido de ajuda feito ao CFC por Donato 
de Mello Júnior, em 1976. 

O gesto de esquecimento que foi a demolição da Academia de Belas Artes aconteceu 
em 1938. Da Academia projetada por GrandJean de Montigny foi tão somente conservada 
o pórtico em granito e o mármore onde se destacam os ornamentos em terracota de autoria 
de Zéphyrin Ferrez. O Portal após a sua demolição foi montado e conduzido em 1940 para o 
Jardim Botânico, onde lá foi instalado como monumento, para lembrar que um dia existira uma 
Academia de Belas Artes. Em um curto espaço de tempo, aí encontramos em relação à História 
da Academia de Belas Artes no Brasil os gestos de esquecimento e lembrança. Devemos 
ressaltar que, o período de destruição intencional da Academia aconteceu depois da semana de 
artes de 1922 em São Paulo, e, após ainda, as gerações modernistas que dominaram o IPHAN 
(14 de julho de 1934). O forte discurso após e durante a semana de 22 era que a Academia 
fundada pela Missão Francesa teria cortado a nossa veia barroca, tão bem adaptada às questões 
locais. Os arquitetos modernistas do SPHAN (FONSECA,1997)13 passariam precisamente a 
questionar esse passado neoclássico. A possibilidade de inaugurar esse gesto em relação à 
Academia de GrandJean de Montigny – o do esquecimento – só poderia vingar neste novo 
ambiente intelectual (após a Fundação do SPHAN). Décadas depois, já se apresentou um 
contexto diverso, tanto nos anos de 1976 como no ano de 2006, percebemos a preocupação 
da elite intelectual em conservar este marco da Arte Brasileira, que é um remanescente da 
Academia de Belas Artes. No ano de 1976 este gesto de memória materializou-se mesmo 
quando um Arquiteto tentou recolocar o portão original no portal do que restou da Academia 
de Belas Artes. No ano de 2006, o ato de memória aconteceu, de fato, não só com esta 
recuperação do portal, como também através da restauração do portão de ferro de GrandJean. 
Como ainda para finalizar este gesto de memória, idealizado pelo Instituto de Pesquisa do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, aconteceria no ano de 2007, um evento divulgado na 
Internet: “Em comemoração ao resgate e restauração do Portal de Belas Artes, o Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro realizará em 11 de junho, às 14h, a palestra ‘O Portal das Belas 
Artes’ seguida de uma visita ao portão.” (www.jbrj.gov.br/materias,2007)14 

Jacques Le Goff aponta que a memória coletiva sempre esteve no meio da luta das 
forças sociais pelo poder, a fim de controlá-la. O acontecido embate entre a Câmara de Artes 
e a Câmara de Patrimônio do CFC, em relação ao pedido de Donato, negando o seu pedido, 
revelam para nós, a luta pelo poder de decidir o que será merecedor da lembrança. Pois se 
tornar senhores da memória e do esquecimento é uma das preocupações das classes e dos 
indivíduos que dominaram e dominam as sociedades. Os esquecimentos e os silêncios da 
história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. Logo após 
a demolição da Academia em 1938, decidiu-se levar o Pórtico da Academia para o Jardim 
13  FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em processo: trajetória da política federal de 
preservação no brasil. Rio de Janeiro; UFRJ:IPHAN:1997. 
14  Página número 1 na Internet. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. www.jbrj.gov.br/materias. 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/www.jbrj.gov.br/materias
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Botânico em 1940, instaurando a lembrança de que existiu no Rio de Janeiro uma Academia 
de Belas Artes.

III- SOLICITAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTO CIENTIFICO NA REVISTA 
BRASILEIRA DE CULTURA DO CFC: “A CONTRIBUIÇÃO AUSTRÍACA NA 
EXPLORAÇÃO DO BRASIL”, 1977. 

Temos como objetivo de explanar sobre uma solicitação (BOLETIM DO CFC/MEC, 
1997)15 junto ao CFC efetuada pelo Cônsul-Geral da Áustria no Rio de Janeiro, Andreas Somogy, 
em 11 de janeiro de 1977, processo CFC-043/77, tendo como conteúdo do processo, um 
pedido de ajuda para publicar o texto científico, na revista brasileira de cultura, do Professor 
Dr. Richard Blass, por ocasião do sesquicentenário do falecimento da primeira Imperatriz do 
Brasil, Arquiduquesa Dona Leopoldina, intitulado: “Contribuição austríaca na exploração 
do Brasil (1815-1848)”. O texto fora enviado em anexo, em alemão. O referido estudo do 
pesquisador austríaco Richard Blass fora publicado no Boletim - MEC do CFC, em 1977, 
número: 29.  No âmbito dos estudos sobre política cultural destaca-se esta solicitação também 
para a área de Memória Social e para a História do Brasil Contemporâneo. Quando o cônsul 
da Áustria enviou a carta de solicitação para o Presidente do Conselho Federal de Cultura, 
no dia 11 de janeiro de 1977, o Presidente do CFC, Raymundo Moniz de Aragão, respondeu 
em 18 de janeiro, do mesmo ano, que atualmente o Dr. Adonais Aguiar Filho ocupava a 
função de presidente do CFC. Raymundo Moniz de Aragão destacou o valor deste pedido 
pois estreitava os laços da Áustria com o Brasil. Apresentar um estudo de caso encaminhado 
ao Conselho Federal de Cultura por um Consul-Geral, tratando-se de um país europeu de 
grande tradição cultural, como a Áustria, especialmente do ano de 1977, considerada a década 
de 70 uma época de vigor na área da ação federal na cultura; é fulcral para a nossa pesquisa. 
A solicitação do consulado austríaco para publicar um artigo na revista do CFC certifica a 
sua importância e o seu papel enquanto uma instituição gestora da cultura de confiança e 
de prestígio. Com esse estudo de caso ficou asseverado à envergadura do CFC em proceder 
com diversos tipos de solicitações, que lhes eram dirigidas, bem como também atesta a sua 
capacidade em executá-las.  

O pedido de ajuda encaminhado ao órgão CFC em 1977, ao qual nos reporta ao processo 
n° cfc - 043/77, tratando-se de uma solicitação de publicação de um texto científico de origem 
austríaca, aproveitou o sesquicentenário do falecimento da primeira Imperatriz do Brasil, 
sendo uma forma de homenagear a Arquiduquesa Dona Leopoldina. O referido processo 

15  “Em 11 de janeiro deste ano, o Sr. Consul-Geral da Áustria, dr. Andreas Somogy enviou ao 
professor   Moniz de Aragão o estudo intitulado ‘Contribuição austríaca na exploração do Brasil (1815/1848)’, de 
autoria do Professor  Dr. Richard Blass , solicitando a divulgação do referido trabalho, ora encaminhado pelo Sr. 
Presidente Adonias Filho” Boletim do Conselho Federal de Cultura. Mec: Abril/Maio/Junho, 1977 – Ano 7 - n° 27,  
p.89 . 
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começou a transitar em 11 de janeiro no CFC, o Sr. Cônsul-Geral da Áustria no Rio de 
Janeiro, Dr. Andreas Somogyi enviou ao professor Moniz de Aragão o estudo intitulado 
“A Contribuição austríaca na exploração do Brasil (1815-1848)”, de autoria do professor 
Richard Blaas, solicitando a divulgação do referido trabalho em forma de publicação na 
revista da cultura brasileira do CFC. O Cônsul-Geral da Áustria no Rio de Janeiro externou a 
intenção de aproveitar o sesquicentenário do falecimento da primeira Imperatriz do Brasil, a 
Arquiduquesa Dona Leopoldina, para fazer uma homenagem, como uma forma de lembrá-la, 
através da publicação de uma pesquisa de autoria do Diretor-Geral do Arquivo Nacional da 
Áustria. O pedido de ajuda do cônsul austríaco ao CFC para publicação é marcado, como forma 
de convencimento, pelo enaltecimento a capacidade e o conhecimento do autor, enfatizando 
que Richard Blaas é exímio conhecedor da vida da Arquiduquesa e das suas iniciativas ao 
conhecimento científico da fauna, flora e espécies minerais do Brasil. O cônsul durante o 
processo sugere que a pesquisa seja lida por um colaborador do CFC que domine o idioma 
alemão, para afiançar o valor do texto, acrescentando que se for necessário o texto poderia 
ser diminuído, antes da tradução; esse custo seria arcado pelo consulado austríaco, mas o 
cônsul aconselha a contratação de um tradutor que seja formado em história ou Historiador. 
O cônsul igualmente pleiteou que fosse citado o nome do autor, Richard Blaas, como também 
rogou para que fosse mencionada a fonte “Revista para a América Latina, Viena, 1976/11”, 
pois segundo o cônsul o manuscrito só foi liberado com essas condições de citações.  

As solicitações endereçadas ao conselho federal de cultura eram direcionadas para várias 
câmaras do CFC, demandando pedidos de ajuda que foram marcados pela característica da 
diversidade, tal fenômeno se explique talvez pela envergadura e importância dessa instituição 
cultural no Brasil, sobretudo nas décadas 60 e 70. “As câmaras recebiam solicitações diversas. 
Predominavam os pedidos de auxílio financeiro para atividades como: pesquisa; aquisição de 
equipamentos, acervos, passagens, realização de congressos, homenagens; etc.” (CAMPOS, 
CALABRE, LEMOS,2007)16 Todas as solicitações viravam processo na qual na primeira folha 
e ao longo do corpus documental/processo CFC, observou-se que as solicitações tramitavam 
por várias câmaras, dentro do Conselho Federal de Cultura. Portanto, apresentando pareceres 
favoráveis ou desfavoráveis ao pedido assinado pelos conselheiros de cada câmara do CFC 
por onde tramitasse o processo (solicitação). A Historiadora Lia Calabre através da leitura de 
vários processos ocorridos no âmbito institucional CFC, mencionou à respeito da dinâmica 
de funcionamento deste órgão, que: “Todos os pedidos que chegavam ao Conselho eram 
transformados em processos e apreciados por especialistas de cada uma das áreas. Nas câmaras, 
um conselheiro era destacado para analisar o processo e emitir um parecer, que era relatado 
e votado em reunião plenária.” (CAMPOS,CALABRE, LEMOS,2007)17  

16  CAMPOS, Cleise; CALABRE, Lia; LEMOS, Guilherme, (Orgs.). Políticas Públicas de Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro, 2003 – 2005. Rio de Janeiro: UERJ/ Rede Sirius, 2007; p.120. 
17  CAMPOS, Cleise; CALABRE, Lia; LEMOS, Guilherme, (Orgs.). Políticas Públicas de Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro, 2003 – 2005. Rio de Janeiro: UERJ/ Rede Sirius, 2007; p.120 
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  O cônsul austríaco Dr. Andreas Somogyi enviou em 11 de maio de 1977 ao novo 
Presidente do CFC, Dr. Adonias Aguiar Filho, uma cópia do material científico do Pesquisador 
Richard Blaas e mais a cópia da primeira carta enviada ao CFC, endereçada ao antigo Presidente 
do CFC, como forma de reiterar o pedido já solicitado, em janeiro do mesmo ano. Dentro 
do processo de solicitação do pedido de publicação do texto científico ao CFC, por ocasião 
do sesquicentenário do falecimento da primeira Imperatriz do Brasil (Arquiduquesa Dona 
Leopoldina), incluiu-se uma correspondência de 18 de julho de 1977, na qual constava também 
uma cópia do parecer de 13 de junho, na qual o CFC designou o conselheiro Djacir Menezes 
como parecerista, para avaliar uma possível publicação na revista do Conselho Federal de 
Cultura. Contém no processo CFC, o parecer de avaliação emitido pela câmara de legislação 
e normas do CFC, emitido pelo conselheiro Djacir Menezes (relator), aprovado em sessão em 
14 de junho do mesmo ano de 1977, na qual ele endossa o ensaio do Professor Richard Blaas, 
elogiando o texto pelas informações preciosas e contribuições históricas, para ser traduzido 
e publicado na revista do Conselho. A pesquisa do Historiador e diretor geral do Arquivo 
Nacional da Áustria, Richard Blaas, fora publicada na revista que tem o nome também de 
boletim, mas nessa versão do boletim só há textos acadêmicos, boletim, MEC-Outubro/
Novembro/Dezembro, 1977, Ano: 7, N°29, contendo 35 páginas (105 a 135), como texto 
intitulado: 

“A contribuição da Áustria na exploração do 18Brasil (1815-1848)”. Destacamos a 
importância desse texto, na atualidade, pois é muito pouco conhecido e utilizado pelos 
pesquisadores brasileiros que estudam o começo do século XIX, período joanino, 
a Expedição de História Natural da Áustria, etc. “Por duas vezes no século XIX a 
Áustria tentou ganhar influência na América latina. (...) Deveríamos, contudo manter 
sempre viva a chama da recordação dessa epopéia19 vivida por notáveis cientistas e 
pesquisadores austríacos.” (BOLETIM DO CFC/MEC, 1997) 

O Conselho Federal de Cultura era composto por cinco câmaras, cada um delas dispunha 
de mais de um conselheiro, esses eram intelectuais de notório conhecimento em suas áreas, “as 
câmaras- artes, letras, ciências humanas, patrimônio histórico e artístico nacional e legislação 
e normas – recebiam solicitações das mais diversas. As solicitações eram distribuídas pelas 
respectivas áreas”. (CALABRE,2010)20 Segundo a nossa pesquisa as solicitação, ou seja, os 
pedidos de ajuda encaminhados ao CFC eram analisados e transcorriam por até mais de duas 
câmaras, assim os conselheiros considerassem necessário. O processo CFC-043/77 que tinha 
como conteúdo um pedido de ajuda para publicação de texto científico, na revista brasileira de 
cultura, do Professor Dr. Richard Blass, era intitulado: “Contribuição austríaca na exploração do 
Brasil (1815-1848)”, para aproveitar a ocasião do sesquicentenário do falecimento da primeira 
Imperatriz do Brasil, a Arquiduquesa Dona Leopoldina; fora encaminhado primeiramente 
18  BOLETIM do Conselho Federal de Cultura. MEC- Outubro/Novembro?Dezembro,1977, Ano:7 –N° 29, 
p. 105 a 125. 
19  Destacamos que esse e outros Grifos em negrito foi uma forma nossa de destacar partes relevantes ao 
leitor. 
20  CALABRE, Lia. Políticas Culturais no Brasil: história e contemporaneidade. Fortaleza: Banco do 
Nordeste, coleção textos nômades, 2010; p. 7 
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para a câmara de legislação e normas, por último para a câmara de ciências humanas. “Para a 
câmara de Ciências Humanas a maioria dos pedidos concentrou-se na publicação de estudos 
(...).” (CAMPOS,CALABRE, LEMOS,2007)21 

Esse processo CFC-043/77, passou por duas câmaras, primeiramente tramitou pela 
Câmara de legislação e Normas, depois foi encaminhado e aprovado em seis de dezembro 
para a Câmara de Ciências Humanas, sendo analisado pelo conselheiro do CFC e relator do 
parecer Arthur Cesar Ferreira Reis. O conselheiro do CFC Arthur Cesar Ferreira Reis aprovou 
o pedido de publicação do cônsul austríaco Dr. Andreas Somogyi, tratando-se de um texto 
científico do Diretor-geral do Arquivo Professor Richard Blaas na revista/boletim do CFC. 
A Historiadora Lia Calabre recordou que no decreto de concepção do Conselho Federal de 
Cultura predizia a necessidade de um boletim informativo, com a função de relatar o cotidiano 
dos atos deste órgão gestor da cultura.  

“A publicação de um boletim informativo, de natureza cultural, inicialmente intitulado 
cultura, que, a partir de janeiro de 1971, passou a se denominar Boletim do Conselho 
Federal de Cultura e a ter periodicidade trimestral. Tal publicação era encarregada de 
divulgar os pareceres, as atas de reuniões, a legislação referente a questões culturais, 
pequenos artigos dos conselheiros e matérias retiradas da imprensa em geral”. 
(CAMPOS, CALABRE, LEMOS,2007, p.121)22  

No parecer do Conselheiro Arthur Cesar Ferreira Reis há a indicação para publicação 
na revista/boletim, pois proporcionava dados novos ao conhecimento científico, no estudo da 
natureza física e humana no Brasil, escrito com documentação recolhida no Arquivo Nacional 
Austríaco, salientando a importância do cientista austríaco, Johann Natterer, participante da 
Expedição de História Natural da Áustria (RIBEIRO,2017)23 que chegou ao Rio de Janeiro em 
1817, acompanhando a Arquiduquesa Leopoldina para o enlace matrimonial com o Príncipe 
regente D. Pedro de Alcântara de Bragança. O processo aqui relatado consta resumido em 
duas páginas no boletim do CFC, referente ao triênio, MEC: ABRIL/MAIO/JUNHO de 1977, 
ANO: 7, N° 27.  

“Ressaltam, da leitura do ensaio a alta qualificação e especializado conhecimento 
histórico do Professor Richard Blaas acreca do episódio do casamento e vida de 
D. Leopoldina com D. Pedro I e as possiblidades que se ofereciam para as relações 
culturais de uma pátria com o meio científico e artístico onde se educara a arquiduquesa. 
Por tudo isso e mais outras preciosas informações, o ensaio do Professor Blaas merece 
cuidadosa publicação na nossa Revista.” (BOLETIM DO CFC/MEC,1977, p.89/90)24 

21  CAMPOS, Cleise; CALABRE, Lia; LEMOS, Guilherme, (Orgs.). Políticas Públicas de Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro, 2003 – 2005. Rio de Janeiro: UERJ/ Rede Sirius, 2007; p.112 e 123.
22  CAMPOS, Cleise; CALABRE, Lia; LEMOS, Guilherme, (Orgs.). Políticas Públicas de Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro, 2003 – 2005. Rio de Janeiro: UERJ/ Rede Sirius, 2007; p 121.   
23  RIBEIRO, Garcia Monike.  Estudo histórico comparativo da imagem e da memória do Rio de Janeiro, 
entre 1816 à 1826, através dos pintores viajantes: Nicolas Antoine Taunay, Thomas Ender e Charles Landseer. 1. 
ed. Saarbrücken Alemanha: Novas Edições Acadêmicas/ OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2017. v. 1.  p.96 
24  Boletim do Conselho Federal de Cultura. Mec: Abril/Maio/Junho, 1977 – Ano 7 - n° 27. p. 89 e 90. 
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IV. CONCLUSÃO:  

Ambos os processos que inspiraram esse artigo, tratam-se de solicitações (Processo 
CFC:645/76-Câmara de Artes e processo CFC-043/77- Câmara de legislação e normas) 
encaminhadas a uma instituição gestora da cultura, o Conselho Federal de Cultura, na qual 
os dois pedidos de ajuda se localizam na década de 70, durante o governo do general Ernesto 
Geisel e na gestão do Ministro da Educação e da Cultura Ney Braga. Esses dois estudos de 
caso, são a base documental da nossa pesquisa e se caracterizaram por serem homenagens, 
circunscritos no espectro do culto à memória de figuras históricas ligadas ao Brasil Colônia, 
se desejou, portanto fazer uma celebração através do rito da lembrança. Sobre a década de 
70 e a criação do CFC a Historiadora Lia Calabre defendeu que:  

“A década de 1970 deve ser analisada como um momento privilegiado no campo da 
ação do governo federal sobre a cultura. Entre os atos governamentais que podem ser 
destacados nesse contexto, temos a criação do Conselho Federal de Cultura (CFC) 
por meio do decreto-lei n. 74, de 21 de novembro de 1966.” (CAMPOS, CALABRE, 
LEMOS,2007)25 
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AGENCIAMENTOS COLETIVOS NA CRIAÇÃO DO 
MUSEU KAPINAWÁ 

A (R)EXISTÊNCIA DA IDENTIDADE KAPINAWÁ E SUA 
CULTURA MATERIAL

Juliana Freira Ferreira Lima1

RESUMO: O presente artigo parte do diálogo interdisciplinar entre diversas áreas 
do conhecimento científico e gestão cultural na implementação de espaços de 
memória. Dos agenciamentos expostos associa-se o processo de construção da 
identidade indígena Kapinawá às trajetórias de relação dialógica de políticas culturais 
colaborativas com o povo Kapinawá. O relato parte de projetos e eventos culturais 
realizados no território indígena e do projeto Museu Kapinawá sob a perspectiva 
da pesquisa em design. O museu indígena é descrito em seu processo de execução 
como prática colaborativa e as oficinas culturais promovidas para trocas de saberes 
e técnicas fomentadoras do museu comunitário. As políticas culturais de articulação 
e reconhecimento da cultura material a partir do levantamento e sistematização 
dos artefatos da cultura Kapinawá são apresentadas como agenciamentos coletivos 
promovidos em interação com o povo Kapinawá.

PALAVRAS-CHAVE: Agenciamentos coletivos, museu indígena, cultura material, 
identidade Kapinawá.

INTRODUÇÃO AO PROCESSO IMERSIVO

O presente artigo é dedicado ao relato de experiência e interlocução entre 
comunidade indígena e projetos de implementação dos espaços de memória e 
museu Kapinawá. Os projetos, aqui referidos e compreendidos como agenciamentos 
coletivos, são eventos como fóruns e encontros, pesquisas acadêmicas e projetos 
culturais. Trata-se, portanto, de propostas práticas e dialógicas voltadas a compreensão 
e organização do acervo tradicional da cultura Kapinawá. Com proposições voltadas 
para a discussão e incentivo à criação de museus comunitários, os projetos acessados 

1  Universidade Federal de Pernambuco. Programa de Pós Graduação em Design – Mestrado. 
julijubis@gmail.com.
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nesse sentido têm como finalidade a articulação, junto aos agentes locais, para troca de saberes 
e técnicas, diálogos, a identificação e projeção do patrimônio cultural Kapinawá.

Na seleção do acervo dos espaços de memória, os objetos tradicionais indígenas 
Kapinawá destacam-se a partir de variados processos, contudo, os agenciamentos coletivos de 
interlocução entre pesquisadores, agentes culturais e gestores indígenas suscitam dinâmicas 
direcionadas a um reconhecimento fundamentado em processos colaborativos, narrativas 
compartilhadas e nas relações de identificação e sistematização dos acervos. Nesse processo, 
constata-se o resistir e renascer dos artefatos identificados na terra indígena Kapinawá2 como 
próprios de sua cultura. À cultura material Kapinawá associa-se a reelaboração de uma 
identidade étnica carregada de simbologias particulares e de testemunho do contato interétnico.

A experiência relatada inclui a interação de pesquisa e projeto cultural em design com 
a comunidade indígena. Como agenciamento coletivo compreende-se a partir do humanismo 
projetual3, o que enfatiza o desejo da pesquisa em design ao conectar-se com processos 
e implicações socioculturais da cultura indígena. O relato reflete a prática projetual em 
atividades interdisciplinares como mediação de propostas que viabilizam projetos com ações 
colaborativas, os quais envolvem pesquisadores, produtores e produtos culturais, e gestores 
indígenas.

A construção do museu indígena Kapinawá é relatada em seu processo criativo numa 
etnografia testemunha da relação dialógica entre indígenas e agenciamentos culturais. O 
empenho na organização do espaço comunitário é interdisciplinar e promove a valorização 
dos artefatos reconhecidos pela etnia e disponíveis às ações educativas e culturais do 
território indígena. No encontro entre antropologia, design, arte, museologia e arqueologia, 
em interlocução com a comunidade, o museu é planejado para a exposição de objetos 
artesanais, artefatos arqueológicos, grafismos e fotografias a expor a tradição Kapinawá. 
São agenciamentos coletivos a agregar os objetos tradicionais como recursos emergentes e 
estratégicos de autodeterminação, e salienta sua diferença como etnia. O foco é a viabilização 
do museu como espaço comunitário de reafirmação étnica relocalizada no tempo e reatualizada 
no território a partir de agenciamentos coletivos.

Sobre o termo agenciamentos coletivos, segundo as definições de Suely Rolnik e 
Guattarri (1986), são enunciação e não correspondem “[...]nem a uma entidade individuada, 
nem a uma entidade social predeterminada[...]” (ROLNIK; GUATTARRI (1986, p.31). Dos 
sucessivos encontros constituem-se os agenciamentos coletivos de contato, interações sociais 
e trocas de experiências onde suscitam 

2  Localizada na transição do agreste para o sertão do estado de Pernambuco, entre os municípios de 
Buíque, Tupanatinga e Ibimirim, a terra indígena (T.I) Kapinawá está situada no entorno do Vale do Catimbau. A 
T.I. Kapinawá, é reconhecida pela presença de sítios arqueológicos, “um aspecto que faz com que esse local seja 
conhecido como espaço místico na região, e considerado um ambiente encantado e de segredos pelos Kapinawá” 
(ANDRADE, 2014, p.126).
3  Sobre o conceito de “humanismo projetual”, ver página 14.



297

[...] processos de subjetivação e de semiotização, ou seja, toda produção de sentido, de 
eficiência semiótica, não centrados em agentes individuais, nem em agentes grupais 
(...) e podem colocar em conexão as diferentes instâncias. (GUATTARRI; ROLNIK, 
1986, p. 31).

No encontro entre agentes de distintas procedências e campos de subjetivação, e 
motivados pelo desejo comum de se conectarem como força coletiva de trabalho e afeto, 
provoca-se processos autônomos de reconhecimento onde se aliam interações técnicas e 
estéticas entre agentes sociais e culturais. A imersão no universo simbólico do sistema cultural 
comunitário viabiliza uma série e interlocuções e atravessamentos onde emergem potências 
naturais de outras categorias.

A função autonomização num grupo corresponde à capacidade de operar seu próprio 
trabalho de semiotização, de cartografia, de se inserir em níveis de relações de força 
local, de fazer e desfazer alianças, etc. (GUATTARRI; ROLNIK, 1986, p. 46)

Dos agenciamentos em interlocução com a etnia revelam-se as proposições de projetos 
culturais incentivados pelo edital FUNCULTURA/SECULT-PE, pesquisas acadêmicas e 
atividades para a organização dos museus assessoradas pelo NEPE (Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Etnicidade)/UFPE, e a parceria com a REDE INDÍGENA DE MEMÓRIA 
E MUSEOLOGIA SOCIAL, promotora dos fóruns e encontros sobre museologia social no 
território indígena Kapinawá. Na finalidade de fomentar espaços culturais, comunicação e 
fortalecimento em rede, as “produções artísticas e científicas procedem de agenciamentos 
de enunciação que às vezes atravessam não só as instituições e as especialidades (...) em 
níveis semióticos heterogêneos”. Nessa conjuntura identifica-se o mapeamento dos grafismos 
rupestres (artefatos semióticos), o levantamento dos artefatos instrumentais e o processo 
dialógico de construção do museu mediante uma “[...] reapropriação dos meios de produção 
ou dos meios de expressão política [...]” (GUATTARRI; ROLNIK, 1986, p. 33). Uma 
reapropriação referente a tomada de posição e autonomia nas escolhas, pois a definição dos 
espaços e acordos com parcerias só é possível por meio de confiança e proximidade, além 
dos critérios próprios de organização sócio-política do povo Kapinawá.

Como instrumento de força política, esses agenciamentos configuram-se como 
política cultural que considera o caráter processual de reconhecimento do patrimônio e sua 
transformação nas sociedades tradicionais contemporâneas. Iniciativas voltadas ao museu 
indígena Kapinawá, e de estímulo à formação de gestores para práticas com museologia 
indígena nas aldeias, vêm selecionando, nos últimos seis anos, os artefatos que contam sua 
história. É desse encontro entre agentes de distintos campos e gestores indígenas que o Museu 
Kapinawá vem sendo debatido e construído a partir de uma experiência inicial em reformulação 
para atender aos desejos e implicações específicas das comunidades Kapinawá.
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O MUSEU KAPINAWÁ EM PROCESSO

O reconhecimento do patrimônio cultural Kapinawá é articulado pelos próprios 
indígenas, porém, conta com o incentivo e parceria dos demais agenciamentos. Em parceria 
com pesquisadores e projetos culturais, o processo de reapropriação e patrimonialização é 
associado à autoidentificação indígena com o levantamento da cultura material. As ações de 
contato e projetação da cultura material Kapinawá viabilizam a construção de três espaços: 
o Museu da Mina Grande (na aldeia Mina Grande), o Espaço de Memória Diniz Alexandre 
(na aldeia Malhador) e a primeira sede do Museu Kapinawá, no espaço sagrado Anjuká. Os 
dois primeiros espaços ainda estão em processo de construção, porém já possui levantamento 
de seu acervo viabilizado durante as oficinas facilitadas por pesquisadores e parceiros dos 
projetos culturais.

A casa sede da fazenda retomada4 abriga o espaço dedicado ao museu indígena 
inaugurado em 2015. Ao percorrer o espaço entre os objetos tradicionais, a cultura material e 
imaterial Kapinawá é reconhecida pelos indígenas, transmitida aos mais jovens em atividades 
educativas e difundida para os visitantes. A exposição evoca e narra uma história de lutas, 
conquistas e reconquistas, provações, rituais mantidos ao longo dos tempos e contextualiza 
sua resistência como etnia por meio da cultura material. A cultura imaterial, seus rituais 
sagrados, os musicais e os relacionados ao culto aos Encantados (samba de coco, benditos, 
toantes, toré, etc.) são lembrados através de artefatos materiais.

Objetos coletados entre as famílias das aldeias, artefatos resgatados de propriedades 
individuais, utensílios domésticos e objetos artesanais, enfim, objetos anteriormente guardados, 
ou isolados do contexto comunitário, é aliado aos demais artefatos no espaço museológico onde 
são resignificados. Como política cultural, a implementação de museus indígenas aproxima 
a comunidade da sua história e retoma uma memória coletiva. É no âmbito dos museus 
comunitários que “os objetos se convertem em obras e seu valor se reduz ao jogo formal 
que estabelecem com outros objetos e espaço, fora da sua história doméstica/cotidiana que 
é o museu” (Canclini, 1983). Desde a inauguração do museu Anjuká, em 2015, duas outras 
aldeias da etnia demonstraram o desejo em construir seus próprios museus como espaços de 
reconexão e fomento às políticas de reconhecimento das suas memórias particulares e de suas 
práticas culturais.

O projeto “Museu Kapinawá – educação patrimonial fazendo escola” expandiu suas 
atividades de museologia social para diálogo com outras áreas como o design e arquitetura na 
execução da expografia dos novos espaços de memória. As oficinas de Expografia Colaborativa 
são realizadas nas respectivas comunidades com dinâmicas de levantamento dos objetos 

4  A antiga fazenda sede é marco do evento da mais recente luta territorial do povo Kapinawá, conhecido 
como retomada, em 2011. O termo “retomada” utilizado pelos indígenas para caracterizar a ação politica de ocupar 
parte do território que fora expropriado do grupo ao longo da história (ANDRADE, 2014).
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culturais e na elaboração das narrativas dos espaços museológicos. No diálogo entre museologia 
social, projeto expográfico e os indígenas locais, se estabelecem os agenciamentos pertinentes 
ao planejamento do espaço. Nessa interlocução interdisciplinar despertam características 
específicas dos modos de vida Kapinawá. No contato do indígena com os objetos comuns 
a sua cultura, projetados para sua inclusão como patrimônio cultural, ocorrem narrativas 
peculiares a manifestar significados anteriormente ocultos. Assim, a relação do indígena com 
o patrimônio material e imaterial, o arqueológico, o artesanato, os grafismos, a religiosidade 
e suas diversas manifestações, orienta os colaboradores a reconhecer os processos técnicos, e 
subjetivos, de selecionar e inventariar os artefatos instrumentais e semióticos para os museus.

 As questões relativas aos museus naturalmente inspiram associações como presente e 
passado, moderno e ancestral, inovação e tradição. Na confluência dos espaços e simbologias 
combinam-se personagens e objetos associados ao tempo dos mais antigos e à cultura retomada 
numa ressignificação apropriada ao contexto museológico. Um impulso dos próprios Kapinawá 
caracteriza a autogestão museológica e garante a estratégia de “espiritualização estética do 
patrimônio” (CANCLINI, 1983, p.162). Assim, a narrativa museal é elaborada mediante 
demandas específicas de cada comunidade de modo que as divisórias projetadas para os 
espaços de memória trazem conteúdos próprios, quando definidos mais dois espaços de 
memória das aldeias Mina Grande e Malhador. 

O PROJETO EXPOGRÁFICO DO MUSEU KAPINAWÁ

O projeto Museu Kapinawá vem operando no caráter colaborativo da museologia 
social e fundamentando estratégias de construção coletiva a partir da coleta dos objetos, 
das imagens e histórias do levantamento das aldeias e dos símbolos gráficos. Ao agregar 
materiais originais a outros recursos tecnológicos (impressão digital, iluminação, fotografias, 
aplicação de grafismos, etc), passado e presente expressam uma identidade reconstruída num 
exercício de (re)existência das sociedades tradicionais contemporâneas. Menos oposição 
entre tradicional e moderno (CANCLINI, 1983) e mais integração dos dois tempos no espaço 
do museu na perspectiva de aplicar materiais extraídos do ambiente local e assessorado por 
suportes industrializados (como porta-retratos, pvc, recortes gráficos, tecidos). Ao pensar um 
equipamento museológico integrado aos saberes tradicionais e às ferramentas contemporâneas 
a materialidade nativa se sobressai, como as esteiras de palha e as cordas de caroá. A expografia 
dos museus aplica métodos tradicionais e concilia às aplicações de atualização material, 
disponíveis especialmente no apoio de apresentação do conteúdo.

No padrão estético, sobressai o tradicional, porém o auxílio tecnológico aproxima o 
espectador de uma linguagem mais apropriada às vivências contemporâneas. Na dinâmica de 
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contar-se uma história, expor uma tradição e resgatar uma identidade é considerado sobretudo 
uma reelaboração na forma de materializar essa história, tradição e identidade. A expografia 
parte de materiais sintéticos integrados às tecnologias ocidentais de construção, em diálogo 
com materiais naturais e tecnologias indígenas. Portanto, há o desafio em atualizar o tradicional 
sem perder a encanto de sua autenticidade. O tradicional atualizado é justamente o emprego 
de métodos dos artifícios sem contrastar com o original e sem cair na espetacularização.

Os projetos culturais de incentivo às atividades museológicas apostam na eficácia 
como agenciamento, pois disponibiliza instrumentos e técnicas emergentes para compartilhar 
com o tradicional. São formas de produção compatíveis com as tecnologias. “O emergente 
designa os novos significados e novas práticas e relações sociais” (CANCLINI, 1993, p.184). 
A projeção dos bens simbólicos tradicionais seja por qualquer meio, inclusive os espaços 
comunitários e museus, implementa uma comunicação tanto com o público, como entre os 
objetos. Na disposição desses objetos e do conteúdo por eles expresso, gera-se “[...]interações 
mais fluidas entre o culto e o popular, o tradicional e o moderno[...]” (CANCLINI, 1983. 
p.183), o emergente é a simbiose desses contextos, das inter-relações materiais e conceituais. 

A cultura material Kapinawá expressa o imaginário indígena, constantemente 
demarcado como popular, e compreende inclusive as contaminações culturais apreendidas e, 
portanto, é desobrigado de um compromisso com o puro ou intocável. Como lembra Guattari 
e Rolnik “todas as pretensas identidades culturais residuais são contaminadas” (GUATTARRI; 
ROLNIK, 1986, p. 40). Nessa perspectiva, compreende-se a mediação de agentes não indígenas 
e gestores indígenas no levantamento dos objetos tradicionais como substancial a conclusão 
do museu que atualmente está em processo de construção dos dois espaços, o que atende a 
mais de uma comunidade em organizar acervos específicos de cada história local. 

Oficinas culturais facilitadas por profissionais da antropologia, museologia, 
arqueologia, arquitetura e design colaboram ao disponibilizar instrumentos técnicos e 
referenciais para a seleção e preservação material, criação e elaboração das narrativas dos 
espaços. A experiência nas oficinas com os agentes técnicos e sociais do projeto de museologia 
parte de uma proposição expográfica dialogada com o coletivo, o que possibilita a aproximação 
com os objetos e uma percepção das demandas específicas e das relevâncias em relação ao 
sistema dos objetos selecionados para compor os espaços de museu. Cada objeto, ou conjunto 
deles, acessa uma memória, um personagem, “os mais antigos”, um acontecimento histórico, 
uma experiência cotidiana, uma narrativa do processo de produção ou mesmo a apropriação 
como símbolo por referir-se à identidade Kapinawá.

Em agosto de 2018 promoveu-se oficinas para projeto expográfico dos museus numa 
proposta de integrar os objetos, processos e narrativas, como conteúdos a compor os espaços 
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em construção. Durante a elaboração dos novos museus, nasce a parceria com os arquitetos 
e pesquisadores5  de tecnologias indígenas de construção, aplica-se, assim, os princípios 
da bioconstrução. Outro agenciamento coletivo originado a compartilhar saberes, o que 
possibilita o intercâmbio de técnicas e influencia nas decisões acerca dos ambientes destinados 
às coleções. As duas comunidades gestoras dos novos museus, apesar de adotarem técnicas 
de construção diferentes, uma de alvenaria e a outra de taipa, ambas optam por seguir uma 
orientação de percurso na direção anti-horária, conforme o toré Kapinawá. E dessas relações 
se conformam os espaços e narrativas.

No caso do Museu da Mina Grande, na aldeia sede, a entrada será destinada a 
homenagear sua história e passado de lutas com o acervo fotográfico do levantamento da 
aldeia e uma instalação – de cerca de arame e ferramentas – construída propriamente para fazer 
referência a conhecida luta do corte dos arames6. O espaço em forma elíptica se direciona para 
outros ambientes onde prossegue com abordagens temporais dos mais antigos até o findar do 
percurso com a contemporaneidade – os mais jovens simbolizando o presente/futuro. Artefatos 
denominados “objetos externos” e “objetos de casa” fazem menção aos objetos domésticos 
coletados para compor o ambiente de passagens de tempo juntamente com divisórias feitas 
por esteiras e tecidos com estampas dos grafismos Kapinawá. No final, um espaço ritual é 
destinado aos objetos rituais e compreende tanto objetos considerados artesanatos, como 
objetos específicos de cultos, ritos e suas ervas medicinais.

O outro museu da comunidade vizinha, o Espaço de Memória Diniz Alexandre 
é anexado à escola indígena da aldeia Malhador e tem como entrada uma homenagem ao 
construtor da escola da comunidade. O objeto eleito para indicar o percurso é uma flecha 
produzida em madeira e técnica do artesanato local. No percurso, o visitante é convidado 
para seguir uma temporalidade a iniciar no espaço de reconhecimento das pessoas vivas da 
comunidade, esse presente é contado a partir de objetos e fotografias doadas por pessoas que 
guardam alguma história relativa ao símbolo associado à existência como etnia. O próximo 
ambiente é nomeado “Antes Presente” e refere-se aos antepassados, o que inclui como memória 
viva a passagem de pessoas fundamentais para a história da (r)existência Kapinawá. O espaço 
percorrido em círculo segue para o ambiente de achados arqueológicos, dos quais a aldeia 
Malhador integra uma coleção singular entre artefatos líticos e cerâmicas. O acervo também 
conta com dois mapas7 de identificação das delimitações territoriais e simbólicas o qual inclui 

5  Os arquitetos Daniel Guimarães (Guima) e Pedro Paes, desde 2015 envolvem-se com os povos indígenas, Xucuru e 
recentemente os Kapinawá, na busca de retomar as tecnologias indígenas de construção.
6  Expressão que intitula o tempo de enfrentamento com os fazendeiros, nas décadas de 1970/80. Evento 
histórico de luta e conflito no processo de territorialização e levantamento da aldeia Kapinawá (ANDRADE, 
2014).
7  Dos mapas, criados durante oficina de cartografia em 2011, um localiza os sítios arqueológicos da 
terra indígena Kapinawá, conhecidos por “Furnas e Letreiros”, o outro delimita parte do território ainda não 
regularizado, a Área Nova.
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os sítios arqueológicos da T.I8. Ao centro completa o percurso pelo espaço de memória onde 
um círculo interno se concentra com canteiros de plantas medicinais e um espaço de cura, 
caso o visitante necessite de cuidados especiais.

O CONTEXTO E AS POLÍTICAS CULTURAIS PARA O MUSEU KAPINAWÁ

Como estratégia voltada às políticas culturais realizadas em parceria com o povo 
Kapinawá, desde 2012 ocorrem oficinas de capacitação, sendo uma delas voltada para 
gestores indígenas do patrimônio material, destinadas ao registro e preservação dos sítios 
arqueológicos. O mapeamento dos sítios rupestres da T.I. Kapinawá, com a perspectiva 
indígena do patrimônio arqueológico pré-colonial, suscitou na adoção do termo “museu a céu 
aberto” e consiste numa compreensão dos Kapinawá em considerar os sítios rupestres como 
acervo museológico de contato direto, de interesse pedagógico e cultural, aberto à visitação 
pública. A interdisciplinaridade é um dos enfoques destas iniciativas voltadas tanto à pesquisa 
e educação patrimonial, em diálogo com as atividades das escolas, como também debate a 
disponibilidade ao turismo.

A autonomia do indígena local em conduzir os processos de conservação e preservação 
do patrimônio arqueológico da região é um dos principais aspectos observados e incentivados 
durante os agenciamentos coletivos. A relação das comunidades com os sítios do território 
indígena vai além de uma conexão territorial e está sobretudo vinculada ao seu sagrado. Os 
sítios resguardam a história, memória, cultura e vida dos seus antepassados, conforme defendem 
os indígenas mais antigos. Assim como a construção e gestão de museus comunitários, a 
apropriação da cultura material dos antepassados pela cultura indígena contemporânea tem 
como função política a reafirmação da identidade étnica e cultural.

Como incentivo às gestões culturais e museológicas mais orgânicas voltadas à 
preservação, difusão (CANCLINI, 1983) e aproximação dos grupos com a sociedade nacional 
(SILVA e VIDAL, 1995), os projetos e pesquisas parceiras do povo Kapinawá realizam 
práticas de formação que contribuem em potencializar iniciativas de salvaguarda, pesquisa e 
comunicação do patrimônio cultural e da memória social. O projeto Museu Kapinawá promove 
um levantamento preliminar de mapeamento dos/as indígenas mais antigos/as de cada aldeia 
através de entrevistas realizadas pelos indígenas participantes das oficinas. A cultura oral, como 
aliada aos processos de reconhecimento, auxilia no levantamento e elaboração de inventário 
dos objetos coletados. Estimula-se uma reaproximação da comunidade com a história de vida 
dos troncos mais velhos, uma forma de reconhecer e valorizar os bens simbólicos pertencentes 
à cultura indígena local a partir do seu patrimônio material e imaterial. 

8  Terra Indígena.
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Além dos objetos existentes e identificados nas famílias, indica-se alternativas para 
a formação da coleção de objetos, e da coleção representativa da história das comunidades 
Kapinawá. Ao confeccionar e/ou encomendar objetos representativos de saberes, conhecimentos, 
técnicas e matérias-primas que tenham um significado importante para as comunidades, o 
artefato criado propriamente para compor o espaço espaço, agrega um conteúdo simbólico 
testemunho de uma relação processual, além da menção histórica. Com o destino voltado 
aos museus de gestão comunitária, os objetos produzidos para contarem a história de um 
grupo social dão referência aos saberes, costumes e manifestações culturais. O objeto como 
testemunho que pode:

“[...]ser captado através de uma reprodução cuidada com explicações que coloque a peça 
em seu entorno sociocultural, com uma museologia mais interessada em reconstruir 
seu significado do que em promover um espetáculo ou fetiche[...]” (CANCLINI, 
1983, p. 188). 

A exemplo, no espaço Anjuká encontra-se reproduções como miniaturas das antigas 
casas de taipa, neste caso a originalidade material não é o mais fundamental em um objeto, 
pois a relação com a origem cultural é manifesta por diversas vias, inclusive na forma de 
disponibilizar o conteúdo a ser exposto e na inter-relação com os demais objetos. Há uma 
narrativa a ser expressa por intermédio dos artefatos, porém mais importante do que garantir 
um objeto autêntico é que esse objeto esteja gerando respostas mais do que perguntas. Antes 
do objeto ser perguntado ele já se apresenta por uma relação direta com os outros objetos. A 
apresentação presa por ressaltar uma conexão com outros elementos da cultura local, seja uma 
pedra quebra coco, ligada diretamente ao coco ouricuri em exposição, ou a partir de grafismo 
rupestre ambientado numa sala própria dos artefatos líticos.

A motivação é pela valorização e vínculo com a identidade representada e o patrimônio 
cultural testemunho de um passado vivenciado por quem se apropria e autodetermina Kapinawá. 
Sobre tal argumento, no I Encontro de Formação em Museologia para Povos Indígenas em 
Pernambuco, de 2015, a professora indígena Socorro Jucá expôs sua insatisfação em relação 
à disposição do acervo referente ao povo Kapinawá no Museu de Buíque, localizado na zona 
urbana do município. O relato da educadora considera justamente a falta de contextualização 
das fotografias e artefatos do povo Kapinawá em relação aos demais objetos expostos no 
referido museu. A provocação estimula uma retomada do acervo Kapinawá para um dos 
espaços de memória construídos no seu território.

Em visita ao museu de Buíque, um grupo de indígenas, pesquisadores e demais 
participantes do encontro, constatou a forma relapsa de organização do museu num aglomerado 
de objetos indígenas misturado com outros grupos. Inclusive, questionou-se a posse dos 
artefatos, pois sendo pertencentes à cultura do seu povo, a salvaguarda deveria ser do então 
Museu Kapinawá, no espaço Anjuká, inaugurado naquela ocasião. A situação exposta traz à 
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tona problemáticas como a retirada dos objetos do contexto original, reordenando-as a partir 
de uma visão espetacular da vida do outro, “[...] uma violência exercida sobre os bens culturais 
[...]” (CANCLINI, 1983, p.160). Em relação à gestão dos museus, considera-se fetichista a 
organização e seleção dos objetos museológicos, no caso de museus que evocam uma ideia 
totalizadora da cultura e, em tal caso, associado a um sistema conceitual vinculado a uma 
identidade regional e desatenta à particularidade Kapinawá.

Há, portanto, diferenças entre o museu comunitário indígena – com maior evidência 
para identidade e a auto-representação Kapinawá – e o museu da cidade de Buíque estruturado 
com uma exposição totalizadora do acervo regional. A contestação de realocar o objeto 
tradicional indígena ao espaço comunitário promove um maior debate acerca da contextualização 
e valorização dos artefatos reinseridos na cultura, e disponível às ações educativas e culturais 
associadas à identidade Kapinawá. 

Com os objetos expostos no museu comunitário evoca-se signos comuns disponíveis 
às relações e necessidades da própria etnia, em contraposição à fórmula generalizadora de 
apresentação de um acervo misto, onde, o aglomerado de fragmentos dispersos, geram mais 
estranhamento do que imersão diante às distintas culturas representadas. Como expõe Canclini, 
“os produtos gerados pelas classes populares são mais representantes da história local e 
mais adequados às necessidades presentes do grupo que os fabrica”. A questão da identidade 
aparece evidente, essa “entidade que compartilha do mesmo território com traços idênticos ou 
intercambiáveis” (CANCLINI, 1983, p.183) marcada em seus objetos, símbolos e costumes.

É importante tratar das demandas pertinentes à função social do patrimônio histórico 
e cultural conforme indica Canclini (1983). O autor denuncia a ausência do vínculo primordial 
da preocupação com o social como uma crise específica dos museus. Uma das práticas comuns 
refere-se ao deslocamento de objetos do patrimônio histórico e cultural original. Ao inserir 
esses objetos em contextos alheios à sua história e reordená-los sob o signo do espetáculo e, 
no caso de museus nacionais ou regionais, por exemplo, como formadores de uma cultura 
visual, deixam muito a desejar. Ocorre, portanto, uma encenação muitas vezes associada 
ao aparato museu onde comumente aglomeram-se objetos desvinculados de sua história ou 
contexto cultural para atender puramente às demandas da classe dominante. 

Tal prática, de dissociação e relocalização sendo própria dos processos da cultura 
hegemônica, da industrialização, incita um recurso. Portanto, sugere-se a aplicação de 
políticas culturais promovidas sobretudo por agenciamentos coletivos de interação entre 
agentes sociais e culturais. O caminho aponta a micropolítica como meio de democratização 
da cultura no âmbito dos museus. Como “[...]estratégia da economia do desejo no campo 
social[...]” (GUATTARRI; ROLNIK, 1986, p. 14) a relação antropologia, design, arqueologia 
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e museologia social alia-se no empenho para a garantia da salvaguarda dos objetos culturais 
a partir de uma integração com os grupos que prezam pelos seus objetos.

O SISTEMA DOS KAPINAWÁ EM (R)EXISTÊNCIA E RENASCIMENTO

O reconhecimento da cultura e identidade Kapinawá está associado tanto a presença de 
arte rupestre no entorno da comunidade indígena como à resistência dos objetos tradicionais, 
e estes (r)existem como símbolos da etnia. Os artefatos instrumentais operam como sistema 
simbólico Kapinawá e vincula os objetos a sua história e identificação étnica. Em relação 
aos objetos, a identidade étnica está atrelada a reelaboração cultural de um existir presente, 
quando se reafirma e compartilha dos símbolos. Assim como considera Baudrillard (2009), 
os objetos da cultura em questão são renascidos como símbolos do passado, eles (r)existem 
como mediação e manifestação da identidade étnica. Um jogo de cumplicidade entre símbolos 
e signos, objetos e subjetividades em resistência e (r)existência. 

Os artefatos relacionados aos Kapinawá, provém da natureza tradicional e vínculo ao 
modo de existir do grupo, existência esta resgatada no seu sentido simbólico/étnico associado 
aos objetos tradicionais de uso cotidiano, objetos artesanais e objetos próprios do seu território 
(quanto ao patrimônio arqueológico). São objetos de função prática, cultural e social aos quais 
Baudrillard (2009) conclui como objetos de dupla função: de instrumento e de signo. Assim, 
os objetos de valor funcional, valor de uso, valor histórico ou valor de culto estão carregados 
de valor de signo por agregar vínculo direto aos costumes, ritos e tradições de um passado 
constantemente revisitado e reprocessado como identidade étnica e cultural. Destaca-se 
inclusive a contínuas associações entre os grafismos Kapinawá e os artefatos instrumentais, 
o que caracteriza o modo de semiotização coletiva (GUATTARRI; ROLNIK, 1986.) como 
estratégia de identificação, reconhecimento, apropriação e relação dos artefatos instrumentais 
e semióticos.

Os valores simbólico e subjetivo, além do funcional, dos artefatos instrumentais e 
semióticos são identificados no sistema cultural de patrimônio dos Kapinawá antes de qualquer 
instância e ocorrência de apropriação. Os indivíduos, e a comunidade de pessoas identificadas 
sob o signo dessa etnia, autodeterminam os objetos simbólicos vinculados a ela. O valor de 
signo, reconhecido quanto sistema intersubjetivo das relações impostas e de identificação 
étnica, é inerente ao objeto ou a este é associado. Os “[...] objetos de domínio secular podem 
vir a representar um papel importante na vida ritual, dada a carga de significados que podem 
vir a receber [...]” (SILVA e VIDAL,1995, p.380).

Cabe apresentar e ressaltar os artefatos instrumentais reconhecidos durante o processo 
de apropriação e patrimonialização da cultura material para o Projeto Museu Kapinawá. Entre 
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os artefatos instrumentais estão os objetos tradicionais (utensílios domésticos e ferramentas) 
e os objetos artesanais, estes são retomados e destacados do seu uso comum. Ao serem 
reconhecidos como objetos da cultura, carregados de valor simbólico a superar seu valor 
funcional, são testemunhos de um tempo e espaço do passado e resistem à ação do tempo 
para renascerem com poder simbólico e, dessa forma, decretar como comunidade renascida. 
Mais do que valor estético, o valor simbólico faz renascer o vínculo com a identificação 
étnica e interação entre os sujeitos e os objetos da comunidade, como instrumento político 
de autoafirmação e autodeterminação.

Dos artefatos compreendidos no sistema dos objetos Kapinawá: Esteira de caboclo, 
chapéu de palha, aió de fibra de caroá, esteira de capim junca, flecha com suporte, cachimbo 
de madeira, saia de caroá, maracá, ganzá de cipó, cabaça para água, isqueiro, pata de 
veado, pedra mineral furada, máquina de costura, máquina de moer milho, ferro brala, 
máquina de datilografia, banco de madeira, lampião, cadeiras pessoais, pé de ferro, moinho, 
veio de farinha, buzu, gamela, canga de boi, mesa de forquilha. “Os objetos instrumentais e 
decorativos deste processo carregam em si informações que têm implicações materiais, sociais 
e cosmológicas” (SILVA; VIDAL, 1995, p.380).

Além da conjuntura de renascimento, como instrumento político na implementação 
dos museus, os objetos selecionados agregam seu valor de signo a um valor de uso retomado e 
a oportunidade de uma existência segunda reinventando modos de uso. Sobre essa (r)existência 
dos símbolos relacionados diretamente ao processo de reafirmação étnica, o (r)existir dos 
Kapinawás como etnia, a resistência territorial e cultural de um povo, e a (r)existência a partir 
de uma autodeterminação de identidade. Ocorre o reconhecimento dos elementos de sua cultura 
por meio de coleções de objetos e dos símbolos gráficos. O que implica diretamente a uma 
tradição e costume de conexões espaço-temporais é uma reapropriação do sistema simbólico 
incluindo objetos e símbolos gráficos comuns à identidade cultural. Essa (re)existência, 
colocada por Baudrillard, é relacionada à identificação Kapinawá em processo de reapropriação 
dos objetos da sua cultura. A retomada aos objetos da cultura manifesta um reencontro com 
o passado, da memória étnica e tradição para sua ascensão no presente.

Uma das narrativas de recepção dos grafismos identificados como Kapinawá remete 
ao renascer para referir-se à (r)existência dos grafismos indígenas e ancestrais. Mocinha 
Kapinawá, liderança da aldeia Mina Grande, surpreendida com o levantamento do conjunto 
de símbolos gráficos de seu povo, exclama: “Kapinawá renasceu!”. Tal narrativa reaparece na 
ocasião da roda de conversa para o projeto expográfico dos museus, quando no levantamento 
dos artefatos instrumentais próprios da comunidade da Mina Grande o entusiasmo se manifesta 
ao rememorar os objetos que carregam a história de cada Kapinawá, sobretudo dos mais 
velhos em relação ao processo de reafirmação da identidade étnica. Do mesmo modo, o 
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cacique Robério compreende o sistema dos objetos resgatados para os espaços de museus 
como “memória viva” do povo Kapinawá.

Os artefatos instrumentais reconhecidos como próprios da cultura e tradição Kapinawá 
são relacionados e classificados para compor os museus e constituir narrativas. No levantamento 
da cultura material aborda-se diversos âmbitos e fatores pertinentes à seleção de objetos. O 
objetivo é contemplar uma visão geral do que rege esse sistema de objetos. Cada objeto conta 
um pouco da história do povo: quem confeccionou, quem utilizou, como chegou até a aldeia, 
a qual luta remete, tipo de matéria prima local, etc. O uso doméstico ou ritual, a finalidade 
artesanal ou educativa, são instrumentos chave de relações de uso e de força política vinculados 
ao processo de construção dos espaços museais, considerados dispositivo político.

DAS RELAÇÕES E AGENCIAMENTOS – O DESIGN COMO HUMANISMO 
PROJETUAL

Ao partir da pesquisa e proposição cultural em design, a interação com a comunidade 
indígena, relacionada às perspectivas projetuais e aos demais agenciamentos coletivos, é 
vivenciada tanto nos processos de criação dos museus quanto no levantamento dos artefatos 
instrumentais e símbolos gráficos da cultura Kapinawá. Da relação e pesquisa em design, no 
contato, reconhecimento e estudo da cultura material Kapinawá, considera-se a interação social 
e os aspectos de intercâmbio humano como fundamentais para a comunicação no âmbito do 
museu comunitário. A expografia e as ações de formação se somam no processo de fortalecimento 
da identidade e da chamada “causa indígena”. Como espaços de autodeterminação, os museus 
indígenas representam um dispositivo de articulação de uma determinada identidade com a 
sociedade, sendo protagonizada pelos próprios indígenas apoiados por dinâmicas facilitadas 
pelos agentes culturais.

Além de destacar a resistência e (r)existência a partir dos objetos, o design auxilia 
“um processo de investir os objetos de significados, significados estes que podem variar 
infinitamente de forma e de função” (DENIS, 1998, p. 29). Há, portanto, um testemunho de 
reencontro com um “sentido da vida comunitária nas redes de sociabilidade” (DENIS, 1998, 
p. 24) e, no âmbito da pesquisa, agrega-se às práticas projetuais outros sentidos, onde os 
processos de identificação e agenciamentos compartilhados ganham forma sociopolítica na 
projeção da cultura Kapinawá a partir da relação dos artefatos com os sujeitos e sua história.

A cultura material Kapinawá é compreendida a partir da prática da vida cotidiana e 
da relação com sua memória vinculada aos objetos e grafismos de identificação étnica. No 
processo de levantamento dos objetos identifica-se o caráter social no caminho do humanismo 
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projetual, este “seria o exercício das capacidades projetuais para interpretar as necessidades de 
grupos sociais e elaborar propostas viáveis, emancipatórias, em forma de artefatos instrumentais 
e artefatos semióticos. (BONSIEPE, 2011, p. 20). A relação com o povo Kapinawá, a partir 
dos processos museológicos (ATHIAS; GOMES, 2018) e suas coleções, colabora com uma 
perspectiva social e inclusiva do design, de se aliar à emergência étnica disponibilizando 
ferramentas e técnicas que auxiliam na conformação dos seus espaços, na tradução dos seus 
acervos e na difusão das coleções. 

Como atividade projetual, o design é problematizado por Bonsiepe (2011) sob a 
perspectiva política em relação a emergência da autonomia na concepção da identidade 
cultural. O autor aborda sobre o papel do design na periferia, fora dos ambientes e conceitos 
hegemônicos de dominação, como estímulo na criação de espaços para projeto próprio. Nessa 
interação, destaca-se o papel mediador dos agenciamentos no incentivo ao planejamento 
dos espaços e, através do diálogo e trocas de saberes, viabilização de ações e da projeção da 
identidade.

Cabe ao estudo dessa relação do design, cultura e sociedade referir-se à cultura 
investigada considerando suas dinâmicas próprias e priorizando as falas e subjetivações, 
além dos aspectos formais e estéticos dos objetos. O design como agência experimenta do 
mergulho coletivo e reconhece ser primordial a perspectiva das relações entre os sujeitos e 
seus objetos, expressões e as manifestações artísticas, usuários e produtos, identidade étnica 
e identidade gráfica.

Os artefatos assimilados como objetos da cultura Kapinawá dentro do contexto de 
reapropriação, autoidentificação e patrimonialização, fundamentalmente estão presentes no 
cotidiano local e remetem à memória histórica e política da etnia, mesmo quando associados 
à totalização como “cultura indígena”. A experiência da interação design e cultura Kapinawá 
é, portanto, mais um agente de incentivo para os eventos criativos, de fortalecimento e contato 
entre etnia e sociedade.

“[...]o processo estético não é inerente ao objeto: está ancorado na matriz da ação 
humana, [...] o fenômeno estético é feito de experiências em tom qualitativo. O 
produtor, a plateia e o objeto interagem dinamicamente, cada um contribuindo para a 
experiência, que é, ao mesmo tempo, estética e artística. [...]. Se queremos entender 
o simbolismo da arte, precisamos entender a sociedade”. (SILVA; VIDAL, 1992, p. 

280-281).
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PATRIMÔNIO E DIFERENÇA: SOBRE AS POLÍTICAS 
CULTURAIS E OS POVOS INDÍGENAS

Erick Sousa de Sousa1

RESUMO: O presente escrito busca fazer um sobrevoo das ações do estatais para a 
cultura, desde processos anteriores à categoria das políticas publicas. Observando, 
de modo especial, a aplicação das políticas culturais com e para os povos indígenas, 
tendo como ponto de partida a reflexão sobre os efeitos, em diferentes escalas, 
da inserção das noções de patrimônio e diferença cultural. Para tal, o texto esta 
dividido em dois momentos. No primeiro buscamos através de um breve panorama  
histórico demarcar as agências mobilizadoras e os contextos da “lógica do fomento 
à cultura” que se filiavam as noções de raça, diversidade e diferença. No segundo 
momento, assumimos o pressuposto transcultural que a diferença cultural e, em 
especial, seu uso não é exclusividade dos órgãos e funções do estado. Apontaremos 
como algumas experiências étnicas nos indicam “novos” processos significadores 
das politicas culturais (das politicas para  a cultura) no contexto indígena.

  

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Culturais, Povos Indígenas, Diferença Cultural 

INTRODUÇÃO

O presente escrito parte da intercessão interdisciplinar na área das “políticas 
culturais” que pensamos nos favorecer à problematizações importantes sobre como 
os conceitos de identidade e diferença no contexto das políticas culturais no Brasil, 
influenciaram, de diferentes maneiras, a produção “cultural indígena contemporânea”. 
Tematicamente buscaremos apresentar a relação direta do estado nacional brasileiro 
com os povos indígenas durante o percurso histórico de solidificação das políticas 
públicas direcionadas à diversidade e/ou identidade nacional – as políticas culturais. 

1  Mestrando em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE;  
ericksosuas@gmail.com 
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Evidenciamos como essas agências, incluindo a ideia de Raça e Civilização, são mobilizadas 
nas mudanças de atuação das políticas culturais (ou políticas para a cultura) nos diferentes 
períodos da história as ações de fomento à produção cultural. 

Entendemos que o conceito das “políticas culturais” (e se pensarmos no guarda-chuva 
geral das políticas públicas) usado pelos governos contemporâneos, está em disputa ideológica, 
por isso como Alexandre Barbalho (2007), assumiremos por “políticas culturais” uma concepção 
que abarca a produção e circulação de discursos, relações de poder e significados no caso, 
elaborados para a cultura dos povos indígenas. Deste modo podemos pensar em termos de 
políticas para a cultura, antes mesmo de termos o marco institucional das políticas públicas - 
um marco, propriamente da política moderna. Assim buscaremos sobrevoar a apresentação do 
progresso das políticas culturais no Brasil (BARBALHO, 2007) para evidenciar as agências 
discursivas que se assentaram sobre a prática de fomento à produção cultural nos séculos 
XVIII, XIX e XX; 

Neste período as “políticas culturais” abaladas pelas ideias de “cultura” e “raça” 
(termos por vezes no período acionado como sinônimos) alinham-se na “busca” pela identidade 
nacional com uma influência estatal profunda.2 A posição do estado como determinante 
mobilizador dos processos institucionais da cultura no território brasileiro é parte integrante 
da história nacional3 e do império português. No Brasil é comum relacionar a “efervescência” 
cultural com o cenário das “políticas culturais” instituída com as ações de D. Pedro II que já 
comungava de uma proposta nacionalista para o Brasil, (BARBALHO. 2007, p-38; SWARTZ, 
1993.) de “ação cultural para a cultura”. Deste modo a “cultura” e em consequência as 
“políticas culturais” cumpriam papeis funcionais dentro da lógica da construção da dominação 
imperial e, após, do controle estatal.

Assim abordamos no primeiro momento do texto as “políticas culturais” a partir das 
perspectivas semânticas. Ou seja, as “políticas culturais” como produtora ao mesmo tempo 
em que “resultado” das redes associativas de discursos que se alinham aos diferentes agentes 

2  Fazemos esta divisão temporal de políticas culturais para e com embarcando nas concepções decoloniais 
de Manuela Carneiro da Cunha (2012), Walter Mignolo, e Anibal Quijano entre outros, que problematizam a 
produção discursiva-política sobre os chamados “povos subalternizados”. Assim como apoiados na perspectiva 
da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (2012), na sua coleção “Políticas Culturais e Povos Indígenas”, que 
aprofunda sua reflexão sobre a cultura com ou sem aspas, que indicam uma diferente relação e compreensão da 
cultura. Ou seja, o sentido para e com remetem a fronteiras subjetivas que demarcam a negociação e coprodução 
das diferentes identidades. Devemos compreender que a reflexão deve superar os binarismos obsoletos de fácil 
explicação entre opressor x oprimido; mas de forma estratégica, os essencialismos políticos funcionam para a 
“elaboração de situação políticas para a inserção da identidade na política” (MIGNOLO.2008).    
3  Vê Alexandre Barbalho (2007) que pontua uma tutela por parte do estado em relação as atividades 
institucionais culturais e de educação. Onde observamos que antes da chegada de D. João VI não haviam escolas, 
nem universidades ou qualquer instituição “cultural/pedagógica”. Isto não é uma característica única do Brasil. 
E sim, uma tendência política do império colonial português que guiou para a criação da Biblioteca e Museu 
Nacional, da Missão Artística Francesa que “são exemplos desse melhoramento da vida intelectual e artística e 
constituição mínima do campo cultural no século XIX [...]” (2007, p- 38). 
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estatais, cooperativas e produtores. Já que as ideias das políticas culturais só povoam o jargão 
dos estudos sociais após a segunda metade do século XX.  Assim as políticas para a cultura 
estão assumidas como elementos de significação discursivos, onde se alinham a ação concreta 
outras redes de discursos sobre as alteridades/povos e diferenças postas nas sociedades. 
Neste sentido as “políticas culturais” são agências estatais que estão tensionadas entre às 
exotizações eletiva das formas - apelos do estado “multicultural funcional” (WALASH, 2012) 
- e da reivindicação e “resistência criativa” das sociedades transculturais, como os povos 
indígenas organizados. Em uma certa medida incentivados pela mercantilização neoliberal 
que impulsiona a “comercialização da diferença” – o efeito nas localidades, como nos mostra 
CUNHA & CESARINO (org. 2013), são múltiplas agencias étnicas de usos da cultura dentro 
do território nacional entre os povos indígenas.  

No segundo momento (a partir da segunda metade do século XX) nos cabe evidenciar 
como os arranjos contemporâneos entre os povos indígenas4 refletem tradicionais “mecanismos 
de resistência cultural” e “pacificação do branqueamento”5 interno as cosmologias afetadas 
pelo “contato”, ao passo que indicam novos mecanismos de propulsão da “resistência criativa 
indígena” que nos aponta a imperiosa revisita de conceitos como “tradição”, “cultura” e 
“modernidade” na aplicação contemporânea das políticas públicas. 

Por fim buscamos questionar, como estes emergentes cenários, evidenciado pelas 
antropologias contemporâneas, nos indicam horizontes possíveis para a relação das “políticas 
culturais” com a diferença? Como estes percursos podem apontar novas metodologias 
experimentais para pesquisa em “políticas culturais”? Onde a “diferença” e “identidade” 
favoreçam politicamente à diversidade étnica e cultural, além de uma aplicação crítica das 
“políticas culturais” ?

POLITICAS CULTURAIS: RAÇA, DIVERSIDADE E MODERNIDADE.

 No Brasil do fim do século XIX começamos a observar uma “nova abordagem sobre 
a cultura”, que favorece a criação das primeiras instituições culturais do país. Algumas 
mudanças, no período fazem parte do “melhoramento da vida cultural” do pais e em certa 
medida refletem os ideais de construção nacional. Um reflexo disto é as ações do império 

4  Como aponta Marshal Sahlins (1997) em “o pessimismo sentimental e a experiência etnográfica: porque 
a cultura não é um ‘objeto’  em vias de extinção” a antropologia contemporânea mais inventiva 
evidenciou os processos de “requalificação da modernidade pelas agências indígenas”. Ou como aponta Roberto 
Cardoso de Oliveira (, explicitando sobre a substituição de paradigmas na antropologia e a produção “periférica” 
do pensamento antropológico o autor apresenta a ideia de um “estilo” periférico de produção etnográfica. Que 
favorece no arranjo as diversidades e funções internas da comunidade, seja ela acadêmica ou étnica;  
5  Sobre a “pacificação branca” consultar as emergentes antropologias do “contato”: RAMOS & ALBERT 
(org), 2002. 
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(de D. Pedro I à D. João VI ) no período que, entre outras ações menos e mais polêmicas, 
promoveram a criação de instituições culturais e cientificas como o Museu Nacional (1818), o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838) e a Academia Imperial de Belas Artes (1826). 
Destas três, apenas a “academia” foi extinta como instituição autônoma ainda no século XX, 
hoje funciona a partir da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, as outras instituições 
persistiram com sua influência e atuação social. Na transição dos séculos e nas primeiras 
décadas do século XX observamos como a noção de “cultural” na sociedade vai ganhando 
notoriedade no debate nacional, o nascimento das instituições culturais e cientificas é uma 
característica disto6. Estas instituições que nasciam no Brasil, pautadas no ideal nacionalista, 
continham no escopo de suas diretrizes e propostas institucionais o reflexo de uma referência 
direta à condição e aos princípios políticos de representação assumidos na Europa. Assim 
como tinham em seu escopo influências diretas das perspectivas pessimistas francesas de fim 
da cultura, então o ímpeto, do resgate e registro cultural passa a guiar os vetores de atuação 
dos anos 1930 no Brasil. (ALBURQUEQUE, 2011.)

Como aponta Canclini (1997) às instituições culturais como os museus e universidade, 
assim como os monumentos, representaram (apresentam) espaços de legitimação e propagação 
do discurso cientifico/formal. Assim a “escolha” de implantação de “ações estatais para a 
cultura”, em sí, não representa uma burocratização dos mecanismos culturais, nem ao menos 
são ações (somente) “criativas” num sentido restrito do termo. Neste caminho as “políticas 
culturais tem seus efeitos reais percebidos num movimento dialético, desta forma não estão 
(são) dados de forma objetiva, já que a produção de discursos “não garante” a produção de 
significados.7 E as agências “usadas” para propagar discursos e poderes “podem” funcionar 
a partir de diferentes perspectivas, tendo assim espaços políticos de negociação e subjugação 
cultural como observamos na trajetória das “políticas culturais” no Brasil.

 Assim a produção de “políticas culturais” reflete-se como um processo de configuração 
e negociação das subjetividades. Em relação às políticas culturais com os povos indígenas, duas 
abordagens são importantes de serem levadas em consideração. 1ª) as “políticas Culturais” 
produzidas para os indígenas e 2ª) as “políticas culturais” produzidas com os indígenas 
(reivindicada pelos povos, ou que envolvem de forma participativa os povos indígenas).8 
6  Para aprofundar o debate sobre as filiações teóricas da produção para a cultura dos povos indígenas 
consultar ALBURQUEQUE, 2010; ATHIAS, 2006; CUNHA & CESARINO (org) 2014;
7  Estamos somando ao debate juntamente com Alenxande Barbalho (2007) e Miller e Yúdice (2004) sobre os 
“efeitos” da articulação discursiva das políticas públicas. O Prof. Alexandre Barbalho com acertadas contribuições 
ao cenário das políticas públicas e culturais no Brasil, tem elaborado uma crítica positiva sobrea aplicação das 
políticas públicas e do papel do estado na confecção de discursos, entendendo como “[...] propositivas e criativas 
[...]” (p-39) em contraponto ao Miller e Yúdice (2004) que veem a política cultural como “[...] mais burocrática que 
criativa ou orgânica [...]” (p-11).Para a superação do dilema, as duas leituras parece que representam perspectivas 
unilaterais da complexidade da formação do “efeito” da política pública - que, acreditamos, deve ser percebido 
a partir dos sujeitos/objetos das políticas culturais. Afinal este efeito, não é percebido nos próprios “objetos” da 
política pública? E não, na composição discursiva da “política pública”?       
8  Sobre um panorama contemporâneo “Políticas Culturais e Povos Indígenas” consultar Manuela Carneiro 
da Cunha e Pedro de Niemeyer Cesarino (org). 2016.   
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Nesses diferentes tipos de manifestação da “política pública” podemos perceber como o contexto 
de produção e os intentos enunciativos da ideia de “raça” corroboram para configuração 
semântica e de diretrizes das “políticas culturais” para as populações tradicionais. 

Voltando ao período oitocentista. Podemos tentar traçar um paralelo entre os modos 
de financiamento cultural estatal no Brasil e a relação com as “representações estéticas” dos 
indígenas, neste exercício, obviamente captaremos uma relação engatada pelas preocupações 
da ordem do “patrimônio nacional” com a exaltação da figura do índio-nacional. Como 
nos lembra Renato Athias (2004) a relação entre os governos dominantes e as populações 
indígenas no Brasil, e de forma geral, nas Américas promoveram-se em diferentes contextos. 
Mas, de antemão três aspectos importante são destacados pelo autor: “[...] primeiro, a busca 
de uma concentração econômica dos recursos e um modelo de desenvolvimento de fronteira; 
centralização do poder em todos os níveis e, terceiro, uma “unidade étnica nacional [...]” 
(p, 3. Tradução nossa). 

Entre os aspectos de desenvolvimento da ficção nacional, fora elencado tipos ideais de 
representação autênticos. Tendo em vista que esta “[...] ‘objetificação’ é seletiva e a construção 
de uma narrativa ou imagem de uma cultura envolve necessariamente a seleção de alguns 
elementos à expensa de outros e, além disso, a construção de uma “cultura objetificada” envolve 
uma nova contextualização dos elementos selecionados [...]” (GRUNEWAL,1999. p,149). 
Assim o ideal locado nas averiguações de autenticidade, mediados por sentidos anacrônicos 
de qualificação, foi pautado em tipo de costumes, comportamentos e organizações nativas que 
passaram a ser massivamente “representadas e documentadas”. Um exemplo disto foi a Missão 
Artística Francesa (1816) que levaria futuramente a fundação da Academia de Belas Artes 
no Rio de Janeiro, a missão teve como alicerce vários artistas e pesquisadores franceses que 
viajariam para o Brasil para fomentar a produção artística e cientifica nacional. Este cenário 
de fomento por parte da “coroa” provém da conhecida história política de Portugal e França, 
da estadia da família real no Brasil e da “saída” dos jesuítas dos processos educacionais da 
colônia. Mas como evidenciamos atrás, não basta a produção do discurso “político-cultural”, 
deve-se observar os processos de reconhecimento das “diversidades” nas localidades. 

Até meados do século passado os povos indígenas no Brasil eram objetos do pessimismo 
antropológico, que pregava o fim da cultura tradicional e dos modos de vida não-ocidentais, 
tendo como “solução” para este cenário a articulação de ações de resgate e registro do que ainda 
restava da cultura tradicional autêntica. Neste primeiro momento as representações “resultado” 
das políticas públicas, em especial com os povos indígenas, cumpriam com as expectativas 
já disseminadas pelo movimento Romancista na literatura, passando pela criação do ideal 
massivo da nacionalidade em confronto à “imagem” dos não-civilizados principalmente. 
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Esta lógica favoreceu a elaboração semântica sobre os indígenas como aponta o historiador 
Edson Silva (2013. p, 15)

 A corrente romântica e os pensadores da época foram responsáveis pela propagação e 
solidificação de imagens sobre a conduta, os costumes e o comportamento indígena. Através 
da criação da oposição entre a estética do índio “bárbaro” e o “civilizado” muito presente 
nas obras de indianistas românticos como José de Alencar e Gonçalves Dias. Esta oposição 
estética racializadora, também é observada nas gravuras e representações dos artistas franceses 
Moritz Rugendas e Jean Braptite-Debret9 que fizeram parte da Missão artística francesa, 
ambos produziram uma diversidade de pinturas e aquarelas sobre os indígenas no Brasil, a sua 
principal publicação Viagem pitoresca através do Brasil (1979), trazem estampas coloridas de 
imagens de povos no interior do Brasil oitocentista, onde nas composições “observa-se uma 
uniformidade nos traços físicos, dos rostos que foram desenhados, além de que as figuras 
humanas dos índios nus [...] seguem uma concepção rousseuniana de homem primitivo” 
(SILVA, 2013. p -21)., em síntese estas diferentes manifestações estéticas e culturais em 
geral monológicas, restritas e interessada em efeitos específicos, apresenta-se, também, como 
mecanismo de dominação e propagação da autoridade ocidental de (de)nominação. (SAID, 
1978 .p, 15) Então, em certa medida, é necessário assumir que as “políticas culturais” (no 
caso as ações para a cultura) que determinaram as imagens que circularam e predominaram 
sobre os povos indígenas no Brasil do século XIX e XX.  

 Na chamada “intensificação cultural” promovido pela família real no Brasil, podemos 
observar como o determinante “racial” e o ideal exótico que pairava sobre os povos indígenas 
com visões anacrônicas na organização e aplicação política é o determinante de classificação. 
Como explica Manuela Carneiro da Cunha “[...] os índios exaltados pelo romantismo eram 
os que já haviam se extinguido. O século XIX, que tanto usou o índio como símbolo da 
nacionalidade brasileira, teve uma política indigenista [...] pior do que a colonial.” (1992. 
p- 137). 

Podemos observar como os mecanismos de reconhecimento e identificação dos povos 
indígenas no Brasil no século XIX eram balizados por princípios “racializadores” e índices 
de autenticidade que se alinham às imagens propagadas pelas produções culturais. Entre 
estas instrumentalizações de representação cultural instrumentalizadas através das políticas 
públicas para a cultura, observamos ao longa da trajetória nacional o “movimento Literário 
do Romantismo” (1836-1881), a “Missão Artística Francesa” (1816), a “Comissão Rondon” 
(1890- 1940),a Missão de Pesquisa Folclórica (1938) e o Instituto Nacional do Cinema 
Educativo (1937) que contribuíram para a propagação afirmativa de imagens ideais sobre 
as populações indígenas e de modo geral as populações tradicionais. Sendo os dois últimos 

9  Mortiz Rugendas (1858) e Jean Braptite-Debret (1848) foram membros da “Missão Artística Francesa” 
realizado no Brasil ainda no século XIX. 
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guiados pela ideia do “brasil real”, que era o brasil dos interiores, a consagração do “homem 
nordestino” e” amazonense” como o brasileiro real se proliferavam.

Estas estratégias políticas de denominação constituíam-se através de narrativas 
presentes nos sentidos antropológicos de classificação do progresso cultural. Dente modo 
categorias como “selvagens” e “assimilados” eram recorrentes nos laudos, registros e objetivos 
dos diferentes projetos de instrumentalização estatal das representações culturais dos povos 
indígenas, através dos aparelhamentos de financiamento e fomento públicos. Sobre isto pontua 
Manuela Carneiro da Cunha: 

“Se essa é a classificação prática e administrativa, há, no entanto duas categorias 
de índios que se destacam por outros critérios. Há, primeiro, os Tupi e os Guarani, 
já então virtualmente ou extintos ou supostamente assimilados, que figuram por 
excelência na autoimagem que o Brasil faz de si mesmo. É o índio que aparece como 
emblema da nova nação em todos os monumentos, alegorias e caricaturas. É o caboclo 
nacionalista da Bahia, é o índio do romantismo na literatura e na pintura. É o índio 
bom e, convenientemente, é o índio morto. [...]” (1992, p- 136) 

Há em evidencia uma relação de intercâmbio de significados entre os processos político 
da cultura e a produção da representação cultural no século XIX e XX sobre os povos indígenas. 
Então, propomos que se pode observar nas “primeiras ações estatais” para a cultura, através 
de um tripé conceitual “cultura”, “raça” e “politica” que se entrelaçam e complexificam-se 
de acordo com os contextos colocados. Após a virada do século, observamos uma elaboração 
de uma “nova” concepção política sobre a diversidade que emana um “novo” olhar, acima de 
tudo, sobre a miscigenação. O projeto nacionalista ganha visibilidade e até um período histórico 
“a era Vargas”, a “diversidade racial” do Brasil, deixa de ser o motivo de sua “degeneração” 
e passa a ser a sua “referência identitária” e a sua “distinção cultural” com as outras nações. 
Assim é nesse momento que de forma sistemática o governo brasileiro, na “Revolução de 
1930”, reúne esforços para romper com a compreensão hegemônica sobre o “povo brasileiro” 
e busca a unificação da identidade nacional, como explica Alexandre Barbalho (2007)

“Inconciliável com o novo momento do país, essa imagem [racista] é substituída 
por uma apologia do homem brasileiro, apologia que se sustenta na positividade da 
mistura entre as três raças. Assim, a população mestiça é valorizada e incorporada à 
nacionalidade. [...]” (2007. p- 41)     

AS PRIMEIRAS “POLITICAS CULTURAIS” E A IMAGEM DOS POVOS 
INDIGENAS

Os efeitos da estrutura racializadora da colonização lusófona do século XVIII e XIX 
se repercutiu na produção das identidades e territórios indígenas que se configuram na luta de 
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reconhecimento dos territórios indígenas no Brasil. O padrão idealizado do índio “tupi” como 
imagem do “homem do Brasil” que tem como características a resiliência (ou admiração) ante 
a organização e epistemologia lusitana é comungado pelas diferentes manifestações estéticas.  
Então parte de um projeto de “busca” da identidade nacional, assumido de forma sistematizada 
pelo estado após as primeiras décadas do século XX, é percebido nas representações literárias 
dos “romancistas dos trinta”, como argumento o Prof. Dr. Alexandre Barbalho, referindo-
se à tríade nordestina Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e José Américo Almeida onde 
em suas obras a “consagração da tradição” de modo “saudosista” é presente como uma 
inferência reflexiva do momento de “consagração da imagem nacional” como figura tipificada 
na literatura das autoras. 

Assim, observamos como a característica mestiça da composição racial do Brasil passa 
a ser fomentada a partir da ideia de distinção identitária ante as outras nações modernas. 
Aflora, para tanto, no imaginário social e como projeto político a ideia da democracia racial 
que, entre outras influências, vinha da teoria do homônimo, Casa Grande e Senzala (1933) de 
Gilberto Freyre. Na publicação o autor desloca as tensões raciais da colonização, os processos 
violentos são imunizados e deixados de lado tendo convertido “[...] em positividade o que era 
antes negativo, ou seja, a mestiçagem entre o branco, o índio e o negro.” (BARBALHO.2007, 
p – 41). Portanto a política estatal e a produção intelectual/cultural alinham-se, enquanto 
projeto político-cultural de exaltação da “cultura mestiça”, fazendo esta imagem, a imagem-
nacional. De forma descontextualizada a imagem do “mestiço” é propagada e é exaltado como 
representações tradicionais indígenas, características que se referem à imagens cristalizadas 
sobre as estéticas e organizações indígenas.  

Assim o conceito de raça é enxertado nas políticas estatais, de forma “positiva” a 
formação multirracial do Brasil influência as primeiras instituições político-culturais que 
permitiam ao estado o controle e intervenção nos elementos de construção da identidade 
nacional (BARBALHO, 2007. p -42). Deste modo, nesta perspectiva, a partir das primeiras 
décadas do século XX, no governo de Getúlio Vargas, com a revolução de 1930, observamos 
a “criação” de diferentes instituições culturais como o Serviço Nacional do Teatro (1937), 
o Instituto Nacional do Livro (1937), o Instituto Nacional do Cinema Educativo (1936), o 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional (SPHAN), etc. (2007. p- 42)  

 A cultura é novamente acionada como símbolo nacional, tendo os aspectos multiculturais 
enaltecidos. A relação do estado com os povos indígenas engendra de maneira estético-
discursivo representações do “ideal” indígena que está alinhada à criação exótica da Amazônia. 
Assim existe um processo de formulação do ideal exótico que padroniza os povos indígenas 
em diferentes divisões terminológicas que correspondiam a diferentes expectativas do poder 
imperial e estatal. Neste sentido observamos o uso corrente do termo “Botocudo” como 
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generalização reducionista das diferentes divisões étnicas, até a primeira metade do século XX 
(TACCA, 2011. p – 199). Assim a virada do século favorece a um “impulso” da imagem do 
índio da Amazônia, já que o começo do século para cidades como Manaus e Pará, que estão 
diretamente ligadas ao “ciclo da borracha” (1879 – 1912), é de extrema efervescência social, 
muitos estrangeiros empreendedores veem no comercio da borracha como uma possibilidade. 
(TACCA, 2011. P, 204)

 A “ocupação simbólica” do sertão e nordeste cearense compreende-se através da forte 
influência humanística do século XX, a ideia de salvaguarda da tradição e assistencialismo aos 
necessitados respectivamente, cumprem com as necessidades de saciar a “[...] principalmente 
a elite urbana, sedenta por imagens e informações sobre o sertão brasileiro [...](2011. p, 205), 
assim a produção de imagens nesta época anuncia o “[...] espirito nacionalista construídos 
etnografias de um ponto de vista estratégico [...]” (2011. P, 206).

 Podemos observar neste esquema de produção da ação cultural até a primeira metade 
do século XX acontece ante às características e movimentos estéticos-discursivos nacionalistas 
que configurava, paulatinamente, um tipo-ideal de identidade nacional.  Desde a expedição 
de Mario de Andrade (1930), ou as fotografias e o filme de Marjor Reis, da comissão Rondon 
(1910) até os filmes do projeto Vídeo nas Aldeias (1980) ou a Escola de Cinema Indígena do 
Ceará (2018) vemos um movimento progressivo de ressignificação, reivindicação e negociação 
dos espaços da produção audiovisual que é instituído em diferentes áreas do pensamento 
social - a antropologia visual ou a arte não estavam de fora. Assim diferentes experiências 
após a segunda metade do século mostram como o audiovisual tem assumido funções diversas 
nas dinâmicas de enfrentamento e divulgação dos interesses de grupos étnicos, que veem na 
prática, mais uma forma de ressignificação da modernidade

Neste sentido, as perspectivas políticas representacionista contribuíram para a 
sedimentação de um ideal imagético-performático fetichista sobre as populações indígenas. 
Ao passo que as produções visuais cumpriam a função de registro para o estado, a imagem 
elaborada caracterizava um indígena ideal pré-colonial, desfavorecendo assim o reconhecimento 
de outros povos das regiões do nordeste do país5 que sofreram o efeito das teorias raciais 
dominantes no pensamento social do século XIX e XX (SWARTZ, 1993), promovendo um 
duplo silenciamento, da organização política dos povos e da leitura estatal (influenciado pelas 
noções antropológicas)  que iludida pela perca da cultura deu pouca atenção aos índios do 
Nordeste (OLIVEIRA, 1998; LARANJEIRAS, 1979;).     

Voltando ao início do século XX num momento de interiorização das fronteiras nacionais, 
em especial, através da construção de telégrafos e linhas férreas estratégicas aconteceu o que 
ficou conhecido como as “Comissões Rondon”. Como apontam TACCA, 2002 e CUNHA, 1990 
as incursões militares da época estavam em confluência direta com o pensamento positivista. 
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O militar foi responsável pelo contato com diferentes povos indígenas no Brasil, tinha uma 
máxima popularmente disseminada: matar nunca, morrer se preciso for. Outra característica, 
de certo modo inovadora das comissões (que se desenhava como uma instrumentalização do 
estado para a representação pública) foi o uso sistematizado de captação e catalogação de 
acervo visual. “Em 1912, Rondon cria a Secção de Cinematographia e Photographia sob a 
responsabilidade do então tenente Thomaz Luiz Reis [...]” (idem, p-189). 

 As ações do militar seguiram até o começo dos anos 1950, rendendo diferentes 
publicações em jornais e repercussões políticas importantes para as populações indígenas, 
como a criação do Sistema de Proteção ao Índio – SPI em 1910. O material fotográfico 
mais memorado com título de Índios do Brasil, além das produções fílmicas do tenente 
Luiz Reis, como o Rituais e Festas Bororo de 1917, apresentam um contexto discursivo 
onde “[...] procuram mostrar um índio genérico, permissível ao contato com os brancos, 
autodenominados ‘civilizados’ [...]” (idem, p- 194). Nos anos 1930 a fundação da Universidade 
de São Paulo continha um grupo de antropólogos franceses (entre estes Dina e Claude Levi-
Strauss) representando os laços com a filiação teórica da atuação dos primeiros momentos da 
antropologia e museologia no país (ALBURQUEQUE, 2010. p – 117). Neste âmbito da Missão 
Unesco para criação da USP, as politicas públicas estavam coltadas para aspecto educador 
e de pesquisa – criava-se um cenário que aproximava as politicas estatais e as pesquisas/
noções antropológicas.  Neste contexto de “preservação e restage cultural” é produzido o filme 
folclórico dentro da Missão de Pesquisas Folclóricas em 1938, organizada primariamente por 
Mário de Andrade e com auxílio do trabalho de Dina Levi-Strauus, que percorreu o Norte e 
Nordeste, uma parte dos registros tem como foco a dança do Praiás dos índios Pankararu em 
Pernambuco. 

 Na mesma década, o na época já solidado Instituto Nacional de Cinema Educativo 
(INCE) teve uma participação importante do antropólogo Roquette-Pinto na sua criação, 
fomenta a produção de filmes educativos nacionais. O antropólogo “[...] convidará o cineasta 
Humberto Mauro a participar da mesma dando início a uma parceria que durará até 1945 
[...]” (MALAFAIA, 2014. p – 16).  Uma importante série produtiva para o debate sobre a 
produção de imagens sobre as culturas tradicionais, foi a Brasilianas, uma série de curtas-
metragens que apresentavam as “características do Brasil”. 

Este projeto nacional de construção do imaginário nacional, reloca para os povos 
indígenas e outros grupos étnicos uma construção exótica, através da indexação de “condutas 
ideais” sobre estas populações que tem como base o imaginário do índio pré-colonial. É 
privilegiado, de modo fetichista, a forma e não o conteúdo cultural. Esta estratégia produtiva 
torna-se a base discursiva do que conhecemos como “Cinema Novo” que compunham uma 
narrativa nacional, a partir das discussões regionalista que foram sendo reveladas como o 
“brasil real”. Esta imagem em relação com os discursos raciais da miscigenação do século 
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XIX e XX apresentaram-se como um projeto de desarticulação das populações indígenas que 
não obedeciam aos padrões ideais.

Posto isto, o que estamos mostrando são processos de convencionalização de imagens 
sobre os povos indígenas no imaginário social que terão seus efeitos repercutidos nas 
instrumentalizações políticas sobre os povos indígenas. Como nos lembra Roy Wagner o 
processo de simbolização que interessa a convencionalização, são estratos de relação em 
movimento que buscam agir internamente aos aspectos dos conjuntos. “[...] São aquelas que 
se relacionam entre si no interior de m campo de discurso [...] e formam conjuntos culturais, 
como sentenças, equações [...]” (WAGNER, 2017. p, 77). Este tipo de simbolização é percebido 
a partir de seu aspecto generalizador/coletivizador, mas o fazem, apenas porque são processos 
de “representação”, no sentido mais comum do termo. Este movimento de significação 
“rotula”, “agrega”, deferência conjuntos reafirmando a própria convencionalização. Fazendo 
uma proposição organizativa que separa a ordenação das coisas ordenadas, uma espécie de 
suspensão do significado, uma representação constante distintiva e criadora de contextos. 
(idem) 

Os povos indígenas no imaginário ideal do projeto de construção da identidade nacional 
apareciam ilustrados pelo índio passível de ser integrado, com seus costumes desintegrados nas 
“características nacionais” que elencava funcionalmente “práticas culturais”, “tipos culinários” 
e “utensílios” como heranças da formação miscigenada do Brasil.

CONCLUSÃO: NOVOS CONTEXTOS, NOVOS SIGNIFICADOS 

Buscamos apresentar durante o texto, os modelos político de manejo da diversidade 
que apresentaram-se durante o século XX, em especial como este provocam a dispersão do 
reconhecimento estatal dos povos indígenas no nordeste brasileiro.  Ocorrendo que somente 
na segunda metade do século XX, a partir dos anos setenta e oitenta, o movimento indígena 
no Nordeste ganha corpo. Repercutindo em diferentes processos,

“[...] simbólicos e ideológicos intensos em torno dos atributos culturais identificáveis 
como indígenas, com preocupações muito nítidas em delimitar fronteiras e em estabelecer 
distinções perante a sociedade nacional de modo a marcar suas especificidades enquanto 
entidades sociais e étnicas diferenciadas” (LARANJEIRAS, 1986, p- 96).

 Estes esforços contemporâneos do movimento indigenista foram no sentido de tencionar a 
dupla “explicação” presente sobre a “condição indígena” durante todo o século XX, que pairava 
no binarismo “índio integrado” vs “índio selvagem”, sendo o primeiro a imagem do índio 
“silvícola” – “[...] que se mantém diferenciado apenas em função do próprio distanciamento 
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social [...]” e seu oposto lógico, “[...] o índio assimilado, esta canhestra formulação teórica 
que busca a conceituação formal do ‘não-índio’ ou do ‘ex-índio’ [...]” (idem, p- 108). Em suma 
era uma frente de esforços fazendo contraponto as estratégias (e leituras) “proletarizadoras” 
da organização indígena.  

Mas os efeitos exóticos das características elencadas como autênticas da tradição indígena 
percebem-se dentro dos contextos “[...] são efeitos às vezes visíveis a olho nu e às vezes 
sutis [...] alguns são generalizáveis em alguma medida, outros resultam de cada povo e cada 
momento histórico [...]” (CUNHA, 2016. p, 10). Estes constextos, talvez, sejam apreciados nas 
próximas décadas de estudos e monitoramento das políticas públicas com os povos indígenas. 

Vale ainda considerar dois pontos. O primeiro é o entendimento que se apresentam no 
cenário políticas culturais para os povos indígenas e políticas culturais com os povos indígenas. 
Sobre esta dimensão abordamos de maneira direta uma revisão das políticas para a cultura 
durante o século XX, pensando a direcionalidade dos objetivos à relação com os povos 
indígenas, destacamos deste movimento como estas ações alinhadas à narrativas antropológicas 
impulsionou um silenciamento à respeito dos bens registrados, classificados ou reconhecidos 
como indígenas que se originam no Nordeste brasileiro. Sedo o com e o para determinantes o 
indicativo da participação dos povos no próprio processo – atualmente algumas experiências 
de participação funcional e por consulta tem se dado nos territórios indígenas de participação 
dos povos indígenas. Assim a participação dentro de um processo produtivo de política pública 
pode se estabelecer de diferentes maneiras, com menor ou maior grau de “interatividade” 
ou “manipulação” - cabe ao monitoramento de pesquisa e aos próprios controles nativos 
identifica-los. 

  Por fim o último ponto sobre as políticas culturais indígenas, é que estas de maneira 
geral lidam com conhecimentos corporificados como técnicas, narrativas, práticas, rituais, 
padrões gráficos e direitos o sobre materiais, já que estas sociedades indígenas não praticam 
de maneira direta a valorização da propriedade privada. (CUNHA, 2016.p, 15). Estas são 
englobadas na atualidade através da categoria dos bens imateriais que dentro das realidades 
locais não estão destituídas dos “portadores” destas riquezas. Assim as práticas das políticas 
públicas se desdobram em instrumentos locais de propagação e afirmação das características 
identitárias, de reconhecimento. Cabendo aos processos de pesquisas ainda rastrear os 
imprevistos e diferentes efeitos destas instrumentalizações dentro dos contextos culturais 
dos povos indígenas de modo geral, e do nordeste de maneira específica. 
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INDÍGENAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
LEITURA: DO ODS ‘EDUCAÇÃO DE QUALIDADE’ À 

POSSIBILIDADE DE POLÍTICAS CULTURAIS

Everton da Silva Camillo1

Claudio Marcondes de Castro Filho2

RESUMO: Nos últimos anos, os povos indígenas, considerado grupo de minoria, 
vêm ganhando mais atenção. Por terem um dos piores indicadores sociais do Brasil, 
políticas sociais específicas têm sido desenvolvidas a esse público ao longo dos anos, 
embora muito precisa ser feito, dado que estudos sobre a formulação de políticas 
públicas para as diversas áreas para esse público ainda é incipiente. Desse modo, este 
estudo objetiva verificar a existência de metas ou menções relacionadas aos povos 
indígenas em políticas públicas nacionais para a leitura de países sul-americanos 
e identificar lacunas que oportunizem reflexões para a elaboração de uma política 
pública cultural indígena. Para tanto, foi realizado um estudo exploratório, de 
abordagem mista e descritiva e de delineamento documental. O método de pesquisa 
utilizado foi a Análise de Conteúdo. Os resultados revelaram a existência de lacunas 
no que tange às ações que possam nortear a elaboração de uma política cultural 
específica para a exploração do potencial criativo dos povos indígenas por meio 
de iniciativas educacional-culturais.

PALAVRAS-CHAVE: Política cultural, Política pública, Política pública para a 
leitura, Agenda 2030, Povos indígenas.

INTRODUÇÃO

A grande diversidade cultural e criativa que o Brasil tem pode não ser tão 
nova assim aos acostumados ouvidos. De norte a sul e leste a oeste, é possível 
ver essa diversidade cultural manifesta desde o artesanato tradicional e pequenas 
manufaturas até a moda e o design. Com isso, entende-se que essa diversidade tem 
1  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 
Estadual Paulista, UNESP, campus Marília. Bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação 
pela Universidade de São Paulo, USP. E-mail: evertonscamillo@outlook.com.
2  Livre-docente em políticas públicas. Professor do Departamento de Informação, Educação 
e Comunicação da Universidade de São Paulo, USP, campus Ribeirão Preto. Professor permanente do 
Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista, UNESP, 
campus Marília. E-mail: claudiomarcondes@ffclrp.usp.br.
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um papel central no desenvolvimento de projetos culturais no país, especialmente com ênfase 
na população indígena, considerada grupo de minoria e que tem, junto com os afrodescendentes, 
os piores indicadores sociais do Brasil. 

Sabe-se que nos últimos anos essa pauta vem ganhando força. Os estudos têm avançado 
e levado a uma maior e melhor compreensão a respeito tanto da miopia social brasileira para 
com os povos indígenas quanto da oportunidade de desenvolvê-los frente ao princípio de 
equidade social. Também nos últimos anos, políticas sociais específicas aos indígenas foram 
desenvolvidas, embora seja evidente que muito mais ainda precisa ser feito, com destaque para 
as tão comuns ineficiência e ineficácia dessas políticas. Sabe-se que algumas das iniciativas de 
políticas sociais para esse grupo de minoria focam a preservação das suas tradições e línguas, 
o conhecimento tradicional indígena sobre a natureza, a preservação das suas terras, dos seus 
direitos, além de se preservar a memória da sua influência na cultura e história brasileiras 
(UNESCO, 2019).

Amparado tanto no conceito de desenvolvimento humano da UNDP (1990), que diz 
que este é um processo de expansão das capacidades humanas, considerando como essenciais 
aquelas que se relacionam com a qualidade de vida, quanto no Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável Educação de Qualidade, da Agenda 2030, que prevê assegurar a educação inclusiva 
e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para  todos (ONU, 2019), este estudo objetiva verificar a existência de metas ou menções 
relacionadas aos povos indígenas em políticas públicas nacionais para a leitura de países sul-
americanos e identificar lacunas que oportunizem reflexões para a elaboração de uma política 
pública cultural indígena.

Para tanto, foi realizado um estudo exploratório, de abordagem mista, descritiva e 
de delineamento documental. O método de pesquisa utilizado foi a Análise de Conteúdo, 
de Bardin (2016). Foram aplicadas as técnicas de análise temática, por meio da elaboração 
de categorias, e a lexical, que objetiva reconhecer o repertório léxico de base para produzir 
inferências mais abrangentes sobre o conteúdo.

2 CULTURA, EDUCAÇÃO  E POLÍTICAS PÚBLICAS À POPULAÇÃO 
INDÍGENA

O retorno da democracia entre os anos 1980 e 1990 na América Latina deu origem 
a um aumento dos gastos públicos em educação, saúde e outros serviços sociais e, apesar 
desses ganhos, essa região é um perímetro do mundo que ainda apresenta muitos desafios 
a serem vencidos; desafios esses que resistem à erradicação, como a baixa qualidade da 
educação, a segmentação de vários programas e a persistência e disseminação do emprego 
informal em toda a região, que carece de políticas públicas eficazes e efetivas. Há ainda a 
violência e a influência cada vez maiores de grupos criminosos nos perímetros urbanos, que 
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não é uma característica inevitável ou intrínseca da vida urbana, mas está ligada à economia 
política e processos sociais, econômicos e políticos específicos que levam à marginalização da 
população. Com isso, a distribuição desigual de oportunidades nas cidades latino-americanas 
acompanhou o aumento tanto da violência urbana quanto do tráfico de drogas (DENEULIN; 
SÁNCHEZ-ANCOCHEA, 2018; TRUEBA; REMUZGO, 2017; LOPEZ-CALVA; LUSTIG; 
ORTIZ-JUAREZ, 2015). 

Para Sempere (2011), o aumento da complexidade das realidades vividas pelos sujeitos 
no meio social torna-se mais dificultoso para que os responsáveis pela elaboração das políticas 
públicas possam arquitetá-las. Morin (1996) já considerara que “tudo aquilo que é social 
foi sempre concebido como sistema” (p. 257), e se os sistemas são fenômenos complexos, 
portanto as sociedades assim o são, pois estão organizadas em macro e micro dimensões que 
se interligam e inter-relacionam. “Uma sociedade complexa gera uma grande variedade de 
políticas que são configuradas a partir de diferentes fundamentos que tentam influir na ordem 
das prioridades ou hierarquias de intervenção” (SEMPERE, 2011, p. 116).

Cultura e educação são alguns dos tópicos que caminham juntos frente à filosofia 
da busca de sinergias e complementariedades num contexto de desdobramentos complexos 
fomentados pela própria sociedade, além de ambas terem uma importante dimensão política. 
Enquanto a cultura ajuda a construir propriamente a dimensão política, a educação permite 
que a cultura seja socializada e generalizada, assim “[...] tanto as políticas educacionais 
quanto as culturais objetivam a participação e a extensão do fato educativo e cultural entre a 
população” (SEMPERE, 2011, p. 128). 

Souza (2013) infere que “Cultura e educação são temas que aparecem sobrepostos 
ou, no mínimo, correlatos na história do constitucionalismo brasileiro” (p. 16). O acesso ao 
conhecimento coletivo, bem como a formação integral dos indivíduos, são tanto objetivos 
da educação quanto são direitos culturais, pois caminham pela via dos direitos humanos. Ao 
passo que a autora considera que os direitos culturais se referem às artes, à memória coletiva 
e repasse dos saberes coletivos, o direito à educação é considerado fundamental e de natureza 
social, ocasião em que a dimensão coletiva da educação se sobrepõe à individual.

As políticas educacionais na agenda de planejamento e desenvolvimento humano 
dos Estados têm um nível maior de apreço para serem alcançadas. As políticas culturais, 
entretanto, encontraram sérias dificuldades para integrar-se e consolidar-se dentro do conjunto 
reconhecido das políticas públicas. Compará-las às políticas educacionais é como Masi (2015) 
falara: “Para atingir esse objetivo serão realizados planos e ações que envolverão Estado 
e população, capazes de formar, implantar, monitorar e avaliar políticas para os pequenos 
criadores, produtores, artistas e profissionais da cultura” (p. 299). Desse modo, a contínua 
participação social nas pautas do Governo é indispensável no que tange ao diálogo e exposição 
de pensamentos e demandas a fim de explorar as várias dimensões da cultura para serem 
empregadas na sociedade por meio do financiamento cultural advindo do poder público.
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Hooker (2006) relembra que nas décadas de 1980 e 1990, mesmo período em que os 
países latino-americanos aumentaram os gastos públicos com educação, saúde e outros serviços 
sociais, vários países da América Latina lançaram mão de implementações de reformas que 
visaram a cidadania multicultural, as quais estabeleceram direitos para os grupos indígenas. 
Os direitos coletivos conquistados com essa reforma incluem o reconhecimento formal de 
subgrupos étnicos ou raciais específicos e da natureza multicultural das sociedades nacionais, 
reconhecimento do direito consuetudinário como direito público oficial, direito de propriedade 
coletiva, em especial no que tange à terra, status oficial para a língua de minorias em regiões 
em que estas predominam e a garantia de uma educação bilíngue. “Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru e Venezuela asseguraram pelo menos um e, em muitos casos, todos esses 
direitos coletivos no direito constitucional ou estatutário” (HOOKER, 2006, p. 89). Contudo, 
é preciso ponderar algo. 

Embora os povos indígenas sejam objeto de políticas públicas desde a consolidação dos 
Estados-Nações, são povos incorporados de forma marginal e precária aos projetos nacionais. 
O estudo das políticas públicas para essa minoria social tem sido percebido como crescente, 
embora sejam poucos os trabalhos que evidenciam o processo de formulação de políticas. 
A maioria dos estudos feitos tem como foco apenas o resultado da aplicação das políticas 
previamente formuladas (SILVA, 2016).

Para Lowi (2009), “a política pública é feita quando alguma autoridade política influencia 
condutas por meio do uso de sanções positivas e negativas” (p. 21, tradução nossa). Para 
Teixeira (2002), “as políticas públicas visam responder a demandas, principalmente dos setores 
marginalizados da sociedade, considerados como vulneráveis. [...] Visam ampliar e efetivar 
direitos de cidadania, também gestados nas lutas sociais e que passam a ser reconhecidos 
institucionalmente” (p. 3).

Saraiva e Ferrarezi (2006) consideram que a política pública trata “[...] de um fluxo [...], 
orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar 
essa realidade” (p. 29). A relação de poder entre Estado e movimentos sociais, que muitas 
vezes são marginalizados na sociedade, busca propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações. Desse modo, as políticas públicas buscam atender às demandas nascidas nos problemas 
individuais, que se tornam sociais e adquirem a expressividade de um problema público. Esse 
ciclo da política pública continua com a estrutura do problema, as possíveis soluções, análise 
de soluções, tomada de decisão, implementação da decisão e, por fim, a avaliação, que tem 
como ponto de partida o problema público (VÁZQUEZ; DELAPLACE, 2011). 

Portanto, é importante que não apenas os reclamos e demandas dos povos indígenas 
sejam considerados na formulação de políticas públicas, mas também os interesses e valores 
dos diferentes atores que participam da elaboração dessas políticas, que, por isso, influenciam 
na agenda de decisões políticas. O que se sabe é que culturas dominantes acabam por determinar 
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o conteúdo das alternativas e decisões. Definem parâmetros, conteúdos e alcances com respeito 
àquilo que se deve discutir, isto é, aquilo que deve ser considerado dentro da política pública e, 
portanto, constituem valores não passíveis de negociação. Essas ações, além de inferiorizarem 
a cosmovisão dos povos indígenas, contribuem para a manutenção da desigualdade social 
desses povos e deixam intactas as estruturas sociais e institucionais que constroem, reproduzem 
e mantêm estas desigualdades (VÁZQUEZ; DELAPLACE, 2011).

3 METODOLOGIA

O Quadro 1 mostra as políticas públicas para a leitura analisadas no que tange ao 
objetivo de verificar a existência de metas ou menções relacionadas aos povos indígenas. O 
quadro foi montado com base no documento do CERLALC (2017), órgão que acompanha as 
iniciativas de planos e políticas nacionais para a leitura dos países ibero-americanos por meio 
de um observatório específico nesse tema.

Quadro 1 – Países da América do Sul com políticas públicas para a leitura

País Título do documento
Argentina Plan Lectura: Programa educativo nacional para el mejoramiento de la lectura
Brasil Plano Nacional do Livro e Leitura
Brasil Política Nacional de Leitura e Escrita
Chile Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020
Colômbia Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) – Leer es mi cuento
Equador Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra
Paraguai Plan Nacional de Lectura “Ñandepotyjerahua, en el Paraguay, leemos”
Uruguai Plan Nacional de Lectura

Fonte: elaborado pelos autores (2018).

O método Análise de Conteúdo foi oportuno para prosseguir na investigação com a 
análise dos documentos. Bardin (2016) o entende como “[...] um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens” (p. 44). 

O sistema de categorias foi elaborado a partir das metas do ODS 4, Educação de 
Qualidade, da Agenda 2030. Esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável está dividido em 
metas que vão de 4.1 a 4.7 e terminam em 4.a, 4.b e 4.c. Assim, o Quadro 2 apresenta esse 
sistema já elaborado e dividido em categorias e indicadores categoriais.
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Quadro 2 – Categorias e indicadores para analisar o corpo documental

Categoria I Desenvolvimento da aprendizagem, habilidades e competências das pessoas

Indicadores

Indicador I Desenvolver habilidades e competências técnicas nas pessoas 
para o mundo do trabalho;

Indicador II Desenvolver a aprendizagem de forma relevante e eficaz;

Categoria II Garantia de qualidade nos processos de ensino-aprendizagem e espaços de 
aprendizado

Indicadores

Indicador 
III

Garantir acesso a um desenvolvimento de qualidade desde a 
primeira infância e educação pré-escolar;

Indicador 
IV

Assegurar educação técnica, profissional e superior de quali-
dade a homens e mulheres;

Indicador V Ter instalações físicas de qualidade para desenvolver a educa-
ção com equidade para todos;

Categoria III Promoção do desenvolvimento equitativo das pessoas

Indicadores

Indicador 
VI

Eliminar a disparidade de gênero na educação, bem como in-
cluir pessoas vulneráveis, com deficiência e povos indígenas;

Indicador 
VII

Adquirir conhecimentos e habilidades para a cidadania global, 
sustentável e com garantia dos direitos humanos e valorização 
da diversidade cultural;

Categoria IV Garantia de direitos mínimos para o alcance de uma educação de qualidade

Indicadores

Indicador 
VIII

Garantir a alfabetização e o conhecimento básico de matemáti-
ca às pessoas;

Categoria V Ampliação da formação profissional para fomentar a educação de qualidade

Indicadores
Indicador 
IX

Ampliar o acesso às bolsas de estudo e aos programas de for-
mação profissional;

Indicador X Aumentar o número de professores qualificados e formação de 
professores;

Fonte: elaborado pelos autores (2018).
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O Quadro 3 apresenta os códigos atribuídos a cada um dos documentos analisados, 
códigos estes que identificam a qual documento pertence cada uma das unidades de registro 
recortadas.

Quadro 3 – Políticas públicas para a leitura e as suas codificações

País Título do documento Código

Argentina
Plan Lectura: Programa educativo nacional para el mejoramiento de la 
lectura

A

Brasil Plano Nacional do Livro e Leitura B
Brasil Política Nacional de Leitura e Escrita C
Chile Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020 D

Colômbia Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) – Leer es mi cuento E
Equador Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra F
Paraguai Plan Nacional de Lectura “Ñandepotyjerahua, en el Paraguay, leemos” G
Uruguai Plan Nacional de Lectura H

Fonte: elaborado pelos autores (2018).

Após a atribuição de códigos, o próximo procedimento é o de sistematização do 
conteúdo do material. Cada unidade de registro incluída na coluna unidade de registro, do 
Quadro 4, tem ao final do recorte a letra a que corresponde o documento de origem. Esse 
quadro ainda apresenta as categorias, que vão de I a V, na primeira coluna, e os indicadores 
relacionados a essas mesmas categorias, que vão de I a X. Foram consideradas e recortadas 
do corpo documental como unidades de registro as metas ou menções relacionadas aos povos 
indígenas. 

Quadro 4 – Processo de sistematização do conteúdo do material

Categoria Indicador Unidade de registro

Categoria I Indicador I

Desenvolvimento da 
aprendizagem, habili-
dades e competências 
das pessoas

Desenvolver a apren-
dizagem de forma rele-
vante e eficaz

Indicador II

Desenvolver habilida-
des e competências téc-
nicas nas pessoas para 
o mundo do trabalho
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Categoria II Indicador III

Garantia de qualida-
de nos processos de 
ensino-aprendizagem 
e espaços de aprendi-
zado

Garantir acesso a um 
desenvolvimento de 
qualidade desde a pri-
meira infância e educa-
ção pré-escolar

Indicador IV

Assegurar educação 
técnica, profissional e 
superior de qualidade a 
homens e mulheres

Indicador V

Ter instalações físicas 
de qualidade para de-
senvolver a educação 
com equidade para 
todos
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Categoria III Indicador VI “Assegurar o acesso à leitura e à informação a 
todos os brasileiros, com especial atenção às 
minorias, grupos étnicos, tradicionais, entre 
outros, conforme a legislação brasileira” (B);

“Rendir homenaje y entregar premios a fi-
guras destacadas de las culturas indígenas, 
tradicionales y rurales de trascendencia local, 
regional y nacional” (D);

“Observar y rescatar experiencias internacio-
nales, respecto al énfasis en el desarrollo de la 
creación literaria en lenguas locales” (D);

“Desarrollar una política de compra de libros, 
garantizando diversidad en términos de géne-
ro, pueblos originarios y regiones, garantizan-
do calidad y diversidad” (D);

“Fomentar la defensa y el arraigo de la identi-
dad local e indígena a través de la lectura y el 
libro” (D);

“Promover las lenguas de los pueblos origi-
narios, fomentado la escritura y publicación 
de obras de sus autores e impulsar la creación 
y desarrollo de academias de lenguas indíge-
nas” (D);

“Generar líneas específicas de creación, pro-
moción y circulación del libro y la oralidad 
indígena” (D);

“Fortalecer la visibilidad y participación de 
escritores de pueblos originarios en espacios 
de difusión y promoción nacionales e interna-
cionales” (D);

Promoção do desen-
volvimento equitativo 
das pessoas

Eliminar a disparidade 
de gênero na educação, 
bem como incluir pes-
soas vulneráveis, com 
deficiência e povos 
indígenas

Indicador VII

“Incentivar e fomentar a constituição de acer-
vos que garantam a produção local, territorial 
e nacional, que preservem a memória e con-
tribuam para o entendimento da diversidade 
cultural brasileira” (B);

Adquirir conhecimen-
tos e habilidades para a 
cidadania global, sus-
tentável e com garantia 
dos direitos humanos e 
valorização da diversi-
dade cultural
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Categoria IV Indicador VIII

Garantia de direitos 
mínimos para o alcan-
ce de uma educação 
de qualidade

Garantir a alfabetiza-
ção e o conhecimento 
básico de matemática 
às pessoas

Categoria V Indicador IX

Ampliação da forma-
ção profissional para 
fomentar a educação 
de qualidade

Ampliar o acesso às 
bolsas de estudo e aos 
programas de formação 
profissional

Indicador X

Aumentar o número 
de professores quali-
ficados e formação de 
professores

Fonte: elaborado pelos autores (2018).

Após a sistematização, buscou-se estudar o código dessas unidades de registro recortadas 
(Quadro 5). Para isso, fez-se o uso da análise lexical. A aplicação dessa técnica consiste na 
mensuração dos diferentes vocábulos do material analisado e objetiva reconhecer o repertório 
léxico de base para produzir inferências mais abrangentes sobre o conteúdo.

Quadro 5 – Análise lexical das unidades de registro

Frequência

Vocábulos

Ocorrências
Palavras Frequência abso-

luta

Percentagem em 
relação ao número 
total de vocábulos

Substantivos 53 50,96 64

Adjetivos 18 17,31 29

Verbos 17 16,35 19

Palavras-instru-
mento 16 15,38 78

Totais 104 100 190

Fonte: elaborado pelos autores (2018).
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Essas unidades têm 190 palavras, que é o total de ocorrências para um vocabulário 
base de 104 vocábulos. Separadas por classe de palavras, as colunas denominadas ocorrências 
representam as 190 palavras que compõem as unidades de registro, enquanto que as colunas 
chamadas frequência absoluta representam o vocabulário base dessas mesmas unidades. 
Para 78 ocorrências de palavras-instrumento há uma frequência absoluta de 16 vocábulos 
distintos. A ocorrência dos verbos foi mensurada em 19, sendo que para esse universo há 
uma frequência absoluta de 17 vocábulos. Adjetivos, 29 ocorrências com 18 frequências 
absolutas. Por fim há os substantivos, que representam pouco mais de 50% do valor total da 
frequência absoluta das palavras. Calcula-se 64 o número de ocorrências, enquanto que são 
53 a sua frequência absoluta.

O Gráfico 1 apresenta os léxicos mais relevantes para o estudo em termos de número de 
frequência (igual ou maior que 3) e, concomitantemente, em termos de palavras possuidoras 
de sentido. As palavras em língua espanhola foram traduzidas à língua portuguesa para efeito 
de contundência da análise e elaboração do gráfico. As palavras-instrumento, que são as 
palavras funcionais de ligação (artigos, preposições, pronomes, conjunções, advérbios etc.), 
foram desconsideradas no gráfico, pois não são consideradas plenas de sentido.

Gráfico 1 – Frequência dos léxicos relevantes

Criação

Língua

Livro

Povos

Local

Originários

Indígena

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5Fonte: elaborado pelos autores (2018).

Os contextos em que aparecem essas palavras nas unidades de registro são apresentados 
na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 – Palavras com maior frequência e os seus contextos

Palavra Contexto em que se insere

Indígena

Homenagear e premiar figuras da cultura indígena
Fomentar a defesa da identidade indígena
Desenvolver um academia de língua indígena
Valorização da oralidade indígena
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Originário(s)
Garantir a diversidade dos povos originários
Promover a língua dos povos originários
Fortalecer a visibilidade e participação de escritores de povos originários

Local(is)
Homenagear e premiar figuras locais da cultura indígena
Criar literatura em línguas locais
Incentivar e fomentar a criação de acervos que garantam a produção local

Povo(s)
Garantir a diversidade de povos originários
Promover a língua dos povos originários
Fortalecer a visibilidade e participação de escritores de povos originários

Livro(s)
Comprar livros que garantam a diversidade de gênero, povos e regiões
Fomentar as diferentes identidades por meio da leitura e do livro
Promover a cultura do livro

Língua(s)
Criação literária em línguas locais
Promover a língua dos povos originários
Enaltecer a língua indígena

Criação
Criação literária em línguas locais
Criação de um academia de língua indígena 
Promover a criação, a promoção e a circulação do livro

Fonte: elaborada pelos autores com base em Campos Faria e Guerrini (2012).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A categoria III, Promoção do desenvolvimento equitativo das pessoas, englobou 100% 
das unidades de registro recortadas, que totalizam 9. Elas compõem o conjunto de metas dos 
documentos analisados e, concomitantemente, são as únicas que fazem menção aos povos 
indígenas. Assim, a categoria III é formada por dois indicadores, o VI e o VII. O indicador 
VI, Eliminar a disparidade de gênero na educação, bem como incluir pessoas vulneráveis, 
com deficiência e povos indígenas, emplacou 89% do total das unidades de registro, isto é, 8 
de 9, ao passo que o indicador VII, Adquirir conhecimentos e habilidades para a cidadania 
global, sustentável e com garantia dos direitos humanos e valorização da diversidade cultural, 
teve apenas uma unidade de registro. 

Percebe-se, com isso, que os recortes relacionados com metas ou menções sobre os 
povos indígenas relacionam-se, substancialmente, com a intenção de eliminar a disparidade 
de gênero na educação e com a inclusão de pessoas vulneráveis, com deficiência e povos 
indígenas, isso mediante o sistema categorial elaborado, pautado no ODS 4, Educação de 
Qualidade, da Agenda 2030. Contudo, é relevante destacar que dentre as oito políticas públicas 
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para a leitura sul-americanas analisadas, apenas duas fazem menção a esse grupo de minoria, 
e são as políticas brasileira (código “B”) e chilena (código “D”).

Enquanto a Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, do Chile, tem metas 
que valorizam a cultura indígena, o desenvolvimento da criação literária em língua local, o 
desenvolvimento de uma política de compra de livros que garante a diversidade em termos de 
gênero e povos originários, a valorização das raízes da identidade local e indígena através da 
leitura e do livro, a promoção das línguas dos povos originários, a escrita e a publicação de 
obras de autores indígenas, bem como a circulação de livros e da oralidade desse mesmo povo, 
e até mesmo a visibilidade e participação de escritores de povos originários em espaços de 
difusão, a política pública para a leitura brasileira tem metas/menções que privilegiam o acesso 
à leitura e à informação a todos, incluindo grupos étnicos e tradicionais, além de incentivar e 
fomentar a constituição de acervos que garantam a produção local, territorial e nacional, que 
preservem a memória e contribuam para o entendimento da diversidade cultural brasileira.

Mediante o explicitado, infere-se que a política chilena tem expressividade em termos 
de propostas de ações que busquem desenvolver os povos indígenas à luz do trabalho com a 
leitura por meio do livro. Ademais, é possível compreender que essas metas vão ao encontro 
dos esforços para subsidiar a autoria, a literatura e a preservação da memória indígenas. 
Essa política pública, inclusive, diferentemente da política brasileira, faz menção aos termos 
‘cultura indígena’, ‘identidade indígena’, ‘línguas indígenas’, ‘oralidade indígena’ e ‘povos 
originários’, demonstrando indícios de comprometimento e preocupação para desenvolver 
de forma humana e equitativa essa comunidade com as suas especificidades no tocante à sua 
composição social de Estado com as suas demandas específicas.

No que tange às metas do Plano Nacional do Livro e Leitura, do Brasil, o termo 
‘povos originários’ e outros substantivos ligados ao adjetivo ‘indígena’ não compõem o 
repertório léxico de nenhuma das suas metas/menções encontradas. Ao contrário, os termos 
presentes nessas metas/menções que podem fazer alusão aos povos indígenas como um 
grupo minoritário são: ‘minorias’, ‘grupos étnicos’ e ‘grupos tradicionais’. A presença desses 
termos não oportuniza focar em comunidades específicas, como a indígena, dentre outras. Por 
serem termos amplos, de baixa especificidade e qualificação, torna-se igualmente desafiante 
promover ações de leitura por meio do livro e outros recursos de informação de forma equânime 
aos vários estratos sociais brasileiros, uma vez que não fica claro a quais minorias desenvolver 
tais ações, deixando aquém a contundência da concretude dessas metas.

É possível conceber que embora o substancial destaque fique para o documento chileno 
Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, observadas as metas propostas à 
população indígena relacionadas às suas culturas, identidades, línguas, oralidades e povos, 
poucas metas do Plano Nacional do Livro e Leitura, do Brasil, embora tentem alcançar esse 
grupo de minoria, ainda o fazem de modo tímido.
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Chama-se à atenção para as demais políticas públicas analisadas, que são: Plan Lectura: 
Programa educativo nacional para el mejoramiento de la lectura (Argentina), Política 
Nacional de Leitura e Escrita (Brasil), Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) – Leer 
es mi cuento (Colômbia), Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra (Equador), 
Plan Nacional de Lectura “Ñandepotyjerahua, en el Paraguay, leemos” (Paraguai) e Plan 
Nacional de Lectura (Uruguai). Essas, embora perspectivem a democratização do direito de 
leitor a todos os cidadãos das suas conjunturas de Estado, não têm metas/menções que vão 
em direção aos povos indígenas, pontualmente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se que as poucas metas/menções sobre povos indígenas encontradas nas 
políticas públicas para a leitura analisadas têm aderências significativas com a categoria III do 
sistema categorial, Promoção do desenvolvimento equitativo das pessoas. Nesta, o indicador 
VI, Eliminar a disparidade de gênero na educação, bem como incluir pessoas vulneráveis, com 
deficiência e povos indígenas, tem substancial destaque, sendo possível depreender a partir 
dele o quão importam a cultura, a identidade e a oralidade indígenas, os povos originários, a 
literatura em línguas locais, a criação literária e o envolvimento dos índios com o livro e com 
a leitura, bem como a visibilidade de escritores de povos originários.

Chamaram à atenção as políticas públicas para a leitura da Argentina, Brasil, Colômbia, 
Equador, Paraguai e Uruguai. Embora perspectivem a democratização da leitura a todos os 
seus cidadãos, não dispõem de metas que se relacionam com os povos indígenas. Iniciativas 
nessa direção são, além de fundamentais, muito bem-vindas, dado o objetivo de transformar 
o mundo por meio de uma agenda para o desenvolvimento sustentável, com destaque, nesse 
caso, para o objetivo que visa alcançar a educação de qualidade a todos, de forma equânime 
e ao longo da vida.

A aproximação entre políticas educacionais e culturais é de muita valia, pois são duas 
vertentes que operam na tolerância e coesão social a partir de intrincadas tessituras. Aspectos 
culturais e educacionais podem contribuir de forma exitosa para a elaboração de políticas 
culturais que aproximem os povos indígenas da produção criativa, visto que a cultura também 
é uma via que leva ao estímulo das diferentes formas de preservação da memória e cultura 
locais.

Em vista da ausência de abordagem de metas que foquem os povos indígenas nas 
políticas argentina, Plan Lectura: Programa educativo nacional para el mejoramiento de 
la lectura, brasileira, Política Nacional de Leitura e Escrita, colombiana, Plan Nacional 
de Lectura y Escritura (PNLE) – Leer es mi cuento, equatoriana, Plan Nacional del Libro 
y la Lectura José de la Cuadra, paraguaia, Plan Nacional de Lectura “Ñandepotyjerahua, 
en el Paraguay, leemos”, e uruguaia, Plan Nacional de Lectura, é oportuno que se tenha 
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em mente que a América Latina como um todo é uma das regiões do mundo que apresenta 
alta taxa de desigualdade social, além de muitos desafios a serem vencidos, como a baixa 
qualidade da educação, a segmentação de vários programas e a persistência e disseminação 
do emprego informal em toda a região. Tão aprazível quanto pensar no alcance de políticas 
culturais pontualmente na América do Sul é pensar no seu alcance expressivo para a América 
Latina, em virtude da incidência de negligência e imprudência governamentais para com o 
desenvolvimento humano para essa região.

O potencial criativo dos povos indígenas pode ser explorado por meio de iniciativas 
educacional-culturais capazes de dar forma a uma política pública cultural, que é uma iniciativa 
que perspectiva desenvolver esse público de forma humana e equânime. Com isso, busca-se 
atender às demandas específicas que vão na direção do desenvolvimento humano de um público 
há muito marginalizado. Fala-se de uma política que tenha como eixos, a título de exemplo: a) 
a valorização da oralidade indígena, b) a visibilidade e a participação de escritores de povos 
originários, c) a criação de acervos que garantam a produção local, d) a promoção da língua 
dos povos originários, e) ações de mediação da leitura com os livros e outros recursos de 
informação. Dessa maneira, uma política cultural que abranja essas e outras características 
pode, depois de bem elaborada, ser implantada em concomitância com a política pública para 
a leitura do próprio Estado, dando forma, assim, a um desenvolvimento humano de vertentes 
propriamente educacional e cultural. Outra oportunidade de estudo, além da de destacar a 
possível implantação de uma política desse teor, é averiguar a possibilidade da sua garantia 
ao longo dos tempos e governos, isto é, a sua implementação, significando-lhe, igualmente, 
como política de Estado.

Desse modo, é esperado que novas investigações sobre o tema dos ODSs e políticas 
culturais sejam empreendidas a fim de propor outras reflexões que incidam em ações para a 
solução de problemas públicos ligados às assimetrias do desenvolvimento social, com vistas 
aos grupos de minoria, nas regiões sul e latino-americanas.
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 O PROJETO SÃO JOSÉ ENQUANTO POLÍTICA 
PÚBLICA PARA OS POVOS INDÍGENAS DO CEARÁ - 
A TRANSVERSALIDADE DAS POLÍTICAS CULTURAL E 

AGRÁRIA

 Francisco Ricardo Calixto de Souza1

RESUMO: O presente artigo pretende demonstrar que as políticas cultural e 
agrária, operacionalizadas pela Secretaria da Cultura (SECULT) e pela Secretaria 
do Desenvolvimento Agrário do estado do Ceará - no caso específico o Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (também conhecido como Projeto São José), 
voltado  para a geração de renda e desenvolvimento econômico sustentável  dos 
povos indígenas do estado do Ceará - apresenta transversalidade enquanto políticas 
públicas.  Baseado na análise documental do relatório Diagnóstico e Estudo de 
Linha de Base - Projeto fortalecendo a autonomia político-organizativa dos povos 
indígenas, realizado pelas organizações não governamentais (ONG) ESPLAR e 
ADELCO (ambas atuantes no estado do Ceará), constatamos a necessidade de uma 
maior integração entre estas duas políticas.

PALAVRAS-CHAVE: políticas culturais, projeto São José, museus indígenas, 
agricultura familiar.

Tudo o que existe, com duas ou três dimensões, sobre o território e no 
seio da comunidade, pode ser utilizado para a educação popular, para 
a observação, o conhecimento do meio, a análise, a aprendizagem, o 
consumo, o controle da técnica, a identidade, o conhecimento do passado. 
A sua principal qualidade é ser uma realidade tangível que multiplica a 
sua virtude pedagógica (VARINE, 2009).

1 INTRODUÇÃO
É justo e necessário afirmar que nos idos de 1500 quando as naus aportaram 

no território que viria a se chamar a futura província do “Siará”, eles aqui já estavam 
e moravam em plena harmonia com a natureza, vivendo numa sociedade solidária e 
ambientalmente sustentável. Passados vários séculos e massacres de várias nações 
indígenas brasileiras em nome da “nova” civilização e do progresso   chegamos 
1 Técnico do Projeto São José, Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará. Mestre em 
Planejamento e Políticas Públicas (UECE) e Bacharel em ciências econômicas (UFC).  Conselheiro 
suplente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial – COEPIR. fricardocalixto@gmail.
com
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ao século XXI, onde um relatório financiado pela União Europeia foi elaborado em junho 
de 2017 por duas organizações não governamentais (ONG): ADELCO2 e ESPLAR3.   Com 
o título   Diagnóstico e Estudo de Linha de Base este documento apresenta o diagnóstico 
sobre “a situação dos territórios indígenas do Ceará e (...) o desenvolvimento institucional 
e organizacional das instâncias representativas para o fornecimento de parâmetros para a 
implantação e avaliação do projeto Fortalecendo a autonomia político organizativa dos povos 
indígenas”. (ADELCO e ESPLAR,2017)

O objetivo geral do Diagnóstico e Estudo de Linha de Base foi o de fornecer parâmetros 
para a implantação e avaliação do projeto acima citado fortalecendo...  cuja a metodologia 
se deu pela “investigação junto às aldeias indígenas de 14 povos do Ceará e organizações 
representativas dos povos indígenas do Ceará, identificando e qualificando a situação anterior 
à intervenção da ação” (ADELCO e ESPLAR ,2017).

Neste artigo pretende-se demonstrar a forte transversalidade das políticas públicas de 
Cultura executadas pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT) com projetos e 
políticas agrárias voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar tais como o Projeto 
de Desenvolvimento Rural Sustentável, popularmente conhecido como Projeto São José, 
executado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). 

No momento em que se  chega ao final da execução da fase III do referido projeto 
e vislumbra-se uma nova fase chamada de Projeto São Jose IV, os movimentos sociais e 
grupos étnicos como quilombolas e indígenas começam a apontar quais demandas devem 
ser contempladas nesta nova fase do Projeto, que é visto pelo povo do Ceará como uma 
importante política de inclusão produtiva e de democratização ao acesso à água enquanto 
bem público essencial para a  vida de todos e em especial aos que vivem no semiárido 
nordestino. Pretende-se relacionar quais as políticas demandas pelo movimento indígena e 

2  A ADELCO – Associação para o Desenvolvimento Local Coproduzido, fundada em 2001, entidade civil 
sem fins lucrativos, localizada em Fortaleza, Ceará, tem como eixos de intervenção: Economia popular e solidária; 
Participação e organização política; Segurança Alimentar e Nutricional; Desenvolvimento Institucional; Meio 
ambiente e agroecologia e Habitabilidade, dentre os quais perpassam temas como direitos humanos, igualdade de 
gênero e etnia. É filiada à Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG). Desde de 2014 
desenvolve projetos com indígenas no Ceará: Sistemas Agroflorestais, apoiado pelo ISPN (Instituto, Sociedade, 
População e Natureza), na comunidade Jenipapo-Kanindé; e dois com o apoio da Petrobras: “Etnodesenvolvimento 
de comunidades Indígenas no Ceará”, implementando ações de agroecologia e turismo comunitário visando a 
geração de renda e segurança alimentar de seis povos: Jenipapo-Kanindé, Kanindé de Aratuba, Tapeba, Tremembé, 
Anacé e Pitaguary; e “Águas e Matas da Encantada”, com os Jenipapo- Kanindé, promovendo práticas para 
recuperação e proteção da vegetação e ecossistemas aquáticos.
3  O ESPLAR é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1974, com sede 
no município de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A organização atua diretamente em municípios do semiárido 
cearense, desenvolvendo atividades voltadas para a agroecologia e o serviço da agricultura familiar, além de realizar 
trabalhos nas seguintes áreas temáticas: Fortalecimento das organizações de trabalhadores e trabalhadoras rurais 
para incidência nas políticas públicas de interesse da agricultura familiar; Promoção da igualdade de gênero, com 
enfoque feminista, de classe e de combate à discriminação de raça e de etnia; Justiça ambiental e qualidade de vida, 
a partir do direito à terra, à água e à biodiversidade; Desenvolvimento de sistemas agroecológicos; Processamento 
e comercialização da produção agrícola na perspectiva da sócio economia solidária.
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suas representações políticas e como elas são comuns e complementares às duas secretarias 
do aparelho governamental do estado do Ceará (SDA e SECULT).

2 O MOVIMENTO INDIGENA NO CEARÁ-POVOS E POPULAÇOES 

A permanência e sobrevivência dos povos indígenas do Ceará está fortemente relacionada 
com a sua luta pela demarcação das terras indígenas, e vemos que o apoio a projetos produtivos 
do Projeto São José voltados para a avicultura, o artesanato e/ou o turismo comunitário 
dependem da regulamentação da posse da terra. Neste sentido, segundo o Diagnóstico da 
ADELCO/ESPLAR: 

A demarcação das terras indígenas (TI) é uma reivindicação dos povos indígenas do 
Brasil que culminou na inclusão do artigo 231 na Constituição Federal de 1988 (CF 
88), cujo caput reconhece o direito às terras tradicionalmente ocupadas como originário, 
ou seja, anterior à carta magna. A emergência do movimento indígena no Ceará como 
um ator político se dá no contexto de redemocratização do país e mobilização nacional 
pela garantia dos direitos indígenas e demarcação de terras indígenas no âmbito da 
Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 e que resultou na garantia de direitos 
constitucionais aos índios no Brasil. (ADELCO e ESPLAR ,2017. Página 13)

Mesmo como direito assegurado pela Constituição cidadã4 (1988) a luta pela demarcação 
das terras indígenas tem marcado a história deste povo em vários territórios do Brasil, marcados 
pela concentração na posse de terras, assassinatos e grilagens. Consultando o Diagnóstico... 
em relação ao Ceará vemos que:

De acordo com entrevistas realizadas com lideranças do movimento verificou-se que 
os primórdios da articulação do movimento indígena têm início no final da década 
de 1970 a partir do processo de emergência e luta dos índios Tapeba e Tremembé 
com apoio de parceiros ligados à Igreja Católica (Pastorais Sociais, Arquidiocese de 
Fortaleza), ONGs (Missão Tremembé) e Universidades. Posteriormente outros povos 
foram se auto identificando e se articulando ao movimento. (ADELCO e ESPLAR 
,2017. Página 13)

Compreendermos como se deu a gênese dos movimentos indígenas no Ceará nos 
contextualiza e referencia em relação ao momento de retrocessos que vivemos, em que 
vemos um desmonte institucional brutal do governo oriundo do golpe parlamentar; com corte 
de recursos que antes asseguravam fiscalização e monitoramento dos processos de invasão 
de terras indígenas por grupos particulares ou empresariais. Neste sentido observamos que 

4  “Os direitos constitucionais dos índios estão expressos num capítulo específico da Carta de 1988 (título 
VIII, “Da Ordem Social”, capítulo VIII, “Dos Índios”), além de outros dispositivos dispersos ao longo de seu texto 
e de um artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Trata-se de direitos marcados por pelo menos 
duas inovações conceituais importantes em relação a Constituições anteriores e ao chamado Estatuto do Índio. 
A primeira inovação é o abandono de uma perspectiva assimilacionista, que entendia os índios como categoria 
social transitória, fadada ao desaparecimento. A segunda é que os direitos dos índios sobre suas terras são definidos 
enquanto direitos originários, isto é, anterior à criação do próprio Estado. Isto decorre do reconhecimento do fato 
histórico de que os índios foram os primeiros ocupantes do Brasil. A nova Constituição estabelece, desta forma, 
novos marcos para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas.”
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o diagnóstico da ADELCO e ESPLAR (2017) aponta o início de década de 1980, como o 
momento em que “os povos indígenas do Ceará ganham maior visibilidade, com o suporte de 
um grupo de apoio constituído pela Arquidiocese de Fortaleza” (BARRETO FILHO, 2004). 

Graças à sua luta e ao apoio de várias instituições como a universidade e as pastorais da 
Igreja Católica, o povo indígena no Ceará mais especificamente com os Tapeba, no início, e 
posteriormente, os Tremembé, os Pitaguary e os Jenipapo-Kanindé invertem a relação de forças 
a seu favor, realizando uma verdadeira ‘virada’, quando passam de ignorados a socialmente 
reconhecidos, passando a reivindicar da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) , a demarcação 
de suas terras e o seu reconhecimento étnico (PORTO ALEGRE, 2002). 

Mais uma vez segundo o Diagnóstico... da ADELCO e ESPLAR (2017) uma 
grande campanha pela demarcação dos territórios indígenas do Ceará, deflagrada em 1993, 
caracterizou-se como um momento importante desse percurso. “Os objetivos do evento eram 
tornar públicas as condições de vida em que se encontravam os povos indígenas, e chamar a 
atenção dos poderes públicos para as suas demandas” (NETO, 2006 apud FUNAI/UNESCO 
2004) (p.: 13)

Ao observarmos a sequência histórica de parte desta luta do movimento indígena do 
Ceará vê-se quão importante é hoje a situação de titularidade que é requerida pelo organismo 
cofinanciador do Projeto São José, o Banco Mundial (BIRD), que coloca como pré requisitos 
para a inclusão de comunidades quilombolas e indígenas a coesão do grupo e a regularidade 
da posse da terra e correlatos.

3 A CONSTRUÇÃO DAS MEMÓRIAS INDÍGENAS NO CEARÁ

Para compreendermos que as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento agrário 
são fortemente transversais e influenciadas pelas políticas culturais pretendemos neste capitulo 
contextualizar num breve resumo como se deu e se dá a construção das memórias que reforçam 
a identidade e Cultura do povo indígena no Ceará. 

 Neste sentido é importante acompanharmos a construção de uma política pública 
executada pela SECULT, destinada à preservação da memória do povo indígena cearense, 
no ano de 2009. 

Cristina Holanda à época diretora do Museu do Ceará e gerente executiva do Sistema 
Estadual de Museus do Ceará assina a apresentação do livro Museus e Memória Indígena 
no Ceará: uma proposta em construção.  Este livro foi lançado pela Secretaria de Cultura 
(SECULT) em convênio com o IMOPEC (Instituto da Memória do Povo Cearense), sob 
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a supervisão do Museu do Ceará, no primeiro semestre de 2009. Sendo fruto do Projeto 
Emergência Étnica, desenvolvido pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. 

 Segundo informações captadas na apresentação deste documento, “uma das ações 
previstas no referido projeto foi a realização dos diagnósticos participativos nos museus e 
centros culturais indígenas existentes do Ceará, sob a coordenação dos historiadores Alexandre 
Oliveira Gomes e João Paulo Vieira Neto, por meio de oficinas de 16 horas aula, envolvendo 
vários adultos e jovens de cada comunidade visitada” (Gomes; Vieira Neto, 2009). 

 Os resultados dessa ação foram divulgados no Seminário Emergência Étnica, evento 
que agregou 120 lideranças dos movimentos indígena, negro e quilombola do Ceará, nos dias 
15 a 17 de maio, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza, culminando com 
a elaboração do documento Políticas públicas para o patrimônio, a memória e os museus dos 
grupos étnicos e tradicionais do Ceará.   

 Na apresentação do livro acima citado a gestora Cristina Holanda contextualiza o 
surgimento deste movimento institucional em prol da memória do povo indígena, afirmando 
que: 

As demandas por museus em comunidades étnicas e tradicionais em nosso Estado 
foram sentidas pela SECULT a partir de 2007, em meio aos debates da Constituinte 
Cultural, um modelo de consulta pública que procurou revisar o capítulo VIII da 
Constituição do Ceará, dedicado à cultura, mas também elaborar o Plano Plurianual 
da Política Cultural, que estabelece as diretrizes para o Plano Estadual da Cultura.

Na visão de Cristina Holanda, todo este movimento iniciado dentro da SECULT em 
2009 com o Projeto Emergência Étnica coloca-se como um ponto de partida para a construção 
de museus comunitários não apenas entre os indígenas, mas entre outros grupos étnicos e 
tradicionais no Ceará.

Dando continuidade à análise documental do livro Museus e Memória Indígena no 
Ceará: uma proposta em construção com o objetivo de compreendermos a transversalidades 
das políticas agrária e cultural que tem como público beneficiário as comunidades indígenas 
politicamente organizadas no Estado do Ceará, vamos nos debruçar também sobre a 
contribuição da professora Manuelina Maria Duarte Cândido, do Departamento de Museologia 
da Universidade Federal de Goiás , que assina o prefacio da obra citada. 

Conforme explicita Varine (2009, apud Gomes; Vieira Neto, 2009, p. 11),   

O desenvolvimento local ‘sustentável’, enquanto processo dinâmico de transformação 
da sociedade e do meio, assenta em grande parte na participação activa e criativa das 
comunidades locais. Sem essa participação, teremos apenas uma mera execução de 
programas tecnocráticos, cuja eficácia depende da combinação conjuntural e efêmera 
de uma vontade política e da disponibilidade de meios financeiros e humanos.



346

E é esta participação ativa do povo indígena com sua organização em associações e 
grupos apoiados pela universidade e por setores progressistas da Igreja Católica que possibilitou 
a contemplação de várias associações em projetos produtivos de desenvolvimento rural 
sustentável dentro do projeto São José III. 

Neste sentido, a professora Manuelina Candido, da UFGO considera o livro Museus 
e Memória Indígena no Ceará: uma proposta em construção como “a primeira iniciativa de 
fôlego, no Ceará, sobre a questão da musealização das memórias indígenas. Além de apresentar 
e refletir sobre as experiências, cabe a ele partilhar a metodologia e as análises sobre o seu 
processo de elaboração”. (2009, p. 11).  Neste sentido, conforme explicita BRUNO em relação 
ao processo de diagnóstico museológico realizado por instituições (1996, apud Gomes; Vieira 
Neto, 2009, p. 11),   

O diagnóstico museológico, passo fundamental para qualificação dos processos de 
musealização, deve ser realizado tanto para a verificação de potencialidades e desafios 
de um museu já existente como para a criação de um novo, sendo que neste caso 
avaliamos as potencialidades e desafios de um patrimônio ainda não musealizado. 
Cabe esclarecer que nossa compreensão de musealização e de museu abrange processos 
relacionados à administração da memória e à aplicação de procedimentos técnicos e 
metodológicos visando à apropriação desse patrimônio pela sociedade.

Museus Indígenas No Ceará 

Concordando com a análise de Holanda (2005) sobre o processo de formação do acervo 
indígena no Museu do Ceará, o antropólogo João Pacheco de Oliveira afirma, segundo consta 
no livro Museus e Memória Indígena no Ceará: uma proposta em construção,  acerca da 
representação dos índios na região Nordeste nas instituições museológicas, que “tais povos 
e culturas passam a ser descritas apenas pelo que foram (ou pelo que supõe terem sido) há 
séculos, mas nada (ou muito pouco) se sabe sobre o que eles são hoje”    (OLIVEIRA , 2004  
apud  Gomes; Vieira Neto 2009, p.39)

4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS POVOS INDIGENAS 

Como terceiro produto do Diagnóstico elaborado por ADELCO e ESPLAR (2017) 
iremos encontrar uma análise do acesso das comunidades indígenas às políticas públicas nos 
níveis local, estadual e federal, em particular àquelas relacionadas aos direitos indígenas, das 
mulheres e da juventude. No entanto neste artigo iremos focar somente nas políticas públicas 
estaduais acessadas pelas comunidades indígenas do Ceará.   Segundo o Diagnóstico: 

Existem poucas políticas públicas estaduais diretamente relacionadas aos povos 
indígenas, de fato pode-se caracterizar como tal apenas a Educação Indígena 
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Diferenciada que encontrasse inserida no âmbito da Educação Básica (Resolução 
CEC 382/2003).  Além da educação diferenciada foi identificada apenas uma outra 
ação existente diretamente destinada aos povos indígenas no âmbito do governo 
estadual, o Projeto Iby Jurema da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. O Projeto 
Iby Jurema visa o desenvolvimento das Comunidades Indígenas do Estado do Ceará 
e o fortalecimento de suas associações e do movimento que as representa. De acordo 
com a SDA o processo de seleção das comunidades indígenas beneficiadas ocorre 
de forma articulada com a COPICE5. O projeto pretende melhorar a qualidade de 
vida das famílias, através da elaboração e implantação de projetos produtivos para 
o desenvolvimento das atividades agrícolas e não agrícolas, tais como artesanato, 
roupas, peças íntimas, produção de bolos e confeitarias, comidas típicas, entre outras. 
É fundamentado no resgate da cultura e melhoria da autoestima de seus beneficiários, 
dando ênfase à sustentabilidade, e capacitando-os para inserção nas políticas públicas.

Mesmo enquanto projeto voltado para a subsistência das comunidades com a 
implementação de ações agrícolas e não agrícolas como o artesanato e a fabricação de bolos 
e confeitarias este projeto visou como bem frisou o texto do Diagnóstico o resgate da Cultura 
indígena com ênfase na sustentabilidade vista aqui como viabilidade e durabilidade econômica 
do projeto.  Vemos que o Projeto São José III também apoiou projetos produtivos ligados à 
produção de ovos e aves, com a construção de instalações, aquisição de equipamentos e a 
assistência técnica desde a elaboração dos planos de negócios à execução do projeto em si.  O 
São José III apoiou também projetos voltados para a produção de alimentos e de artesanato, 
atividades na maioria das vezes executadas concomitantes. 

Ainda segundo o Diagnóstico outros projetos e ações estaduais não diretamente 
relacionados aos povos indígenas, mas que foram acessados pelas comunidades  , “ são 
executados principalmente pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará – SDA 
(Projeto Cabra Leiteira, Projeto Cisternas, Projeto São José, Projeto Paulo Freire, Projeto 
Mandalas e Quintais Produtivos) e Secretaria de Justiça e Cidadania ( Programa de Proteção 
aos Defensores de Direitos Humanos – PPDH)”. (ADELCO; ESPLAR, 2017)

O Projeto São José

Em março de 2012 o Banco Mundial (BIRD) dá continuidade ao Projeto São José, 
agora em sua terceira fase, elaborando um documento norteador do acordo de empréstimo 
feito pelo Governo do Estado do Ceará com garantia da República Federativa do Brasil. 
Nascia ali, o Projeto São José III.

 O PAD (Project Appraisal Document) ou Documento de Avaliação de Projeto foi o 
documento que norteou o acordo de empréstimo e traçou estratégias e diretrizes de ação.  
O documento do Banco Mundial (2012) contextualizava o momento econômico e político 

5  COPICE-Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Ceará.
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do Estado do Ceará naquele momento de celebração do acordo de empréstimo. Segundo o 
principal financiador do Projeto São José III,

O Ceará, terceira maior economia da região Nordeste, tem dado passos firmes em 
direção à melhoria dos indicadores tanto econômicos como sociais nos últimos anos. 
Entre 2007 e 2010, o PIB do Estado (atualmente na 12ª posição entre os 27 estados 
brasileiros) cresceu 58 %, bem acima dos 25 % da média nacional para o período. Não 
obstante os progressos recentes, o Estado enfrenta desafios significativos: os níveis 
de pobreza ainda são inaceitavelmente altos no Ceará, com 13 % de sua população 
vivendo abaixo da linha da pobreza extrema da região¹ e quase um terço dos habitantes 
(31 %) abaixo da linha da pobreza regional. Evidentemente, para manter os ganhos de 
inclusão social alcançados e reduzir substancialmente os níveis de pobreza atuais será 
necessário um crescimento econômico mais rápido e inclusivo. (BIRD, 2012. p.01)

 Neste mesmo ano de 2012, o BIRD contextualizou o papel da Agricultura na composição 
do Produto Interno Bruto (PIB) e sua importância para a economia brasileira:

 A agricultura é um importante setor da economia brasileira e fundamental para o 
crescimento econômico e para o câmbio. O setor agrícola representa cerca de 6 % 
do PIB (25 % quando se considera também o agronegócio) e 36 % das exportações 
nacionais. O Brasil registrou um saldo comercial positivo no setor agrícola de US$ 
87,6 bilhões, de janeiro a novembro de 2011, 24 % acima do mesmo período em 
20106. A parcela de participação da agricultura familiar na alimentação brasileira 
é de 70 %, ou seja, o setor tem um forte potencial não só para garantir a segurança 
alimentar e nutricional, mas também o crescimento econômico e o equilíbrio do preço 
dos alimentos. Embora sejam as propriedades agrícolas comerciais que dominem a 
produção com valor agregado, é a agricultura familiar a responsável em todo o país 
pela produção de 70 % da mandioca, 46 % do milho e 63 % das hortícolas, além de 
56 % da produção animal de grande porte (laticínios incluídos)7.(BIRD, 2012. p.01)

Pretende-se mostrar um panorama inicial do que seja o Projeto São José III.  Para tanto 
recorremos a outro documento, o MOP (Manual de Operações do Projeto) elaborado pelos 
gestores do Projeto São José e Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) em março de 2015.  
O Manual Operacional do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - PDRS/Projeto São 
José III, apresenta as informações básicas para orientação aos envolvidos na sua estratégia de 
implementação bem como dos compromissos registrados no âmbito do Acordo de Empréstimo, 
firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD/Banco 
Mundial e o Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário.

 O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS/PSJ III, (também conhecido 
como Projeto São José III) tem como foco o fortalecimento da agricultura familiar e o bem-
estar das comunidades rurais.  Um documento norteador elaborado pelo Banco foi o MOP 
(Manual Operacional do Projeto).  O MOP apresenta as informações básicas para orientação 
aos envolvidos na sua estratégia de implementação bem como dos compromissos registrados 
no âmbito do Acordo de Empréstimo, firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução 
6  A “linha de pobreza extrema” é definida como a renda suficiente para um consumo mínimo de alimentos 
(2.000 calorias por dia) de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)
7  Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 12 de dezembro de 2011).
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e Desenvolvimento – BIRD/Banco Mundial e o Governo do Estado do Ceará por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Numa dada passagem de seu texto o MOP afirma que “a perspectiva é de aumentar a 
inserção econômica, a agregação de valor dos empreendimentos familiares da área rural, com 
financiamento de projetos produtivos no âmbito de cadeias produtivas promissoras”, (MOP, 
2015. p. 13) numa perspectiva de fortalecimento dessas cadeias e da inserção sustentável da 
agricultura familiar nos respectivos mercados.

O MOP descreve também a visão estratégica do Projeto São José III:

“Enquanto política pública estruturante deverá também, financiar a infraestrutura 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contribuindo com as metas de 
universalização do abastecimento de água no meio rural do Estado do Ceará, propiciando 
a erradicação do carro-pipa, além de ampliar o número de famílias atendidas com 
esgotamento sanitário simplificado”.(MOP, 2015. p. 13)

 Desta forma, o Projeto São José III está estruturado em três componentes, conforme, 
apresentado a seguir: 

Componente 1 – Inclusão Econômica – destina-se às ações voltadas ao fortalecimento 
e adensamento das Cadeias Produtivas e o avanço da participação dos agricultores familiares 
nos segmentos de maior agregação de valor. 

Componente 2 - Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – SAAES: 
destina-se implantar os SAAES em comunidades do meio rural sem acesso a água potável e 
esgotamento sanitário.

Componente 3 - Fortalecimento Institucional e apoio a Gestão: apoio às ações de 
capacitação, gestão, elaboração de estudos, programas de intercâmbios, comunicação e 
divulgação.

Na Fase atual do projeto São José III estão sendo executados 03 projetos produtivos 
cujos beneficiários são comunidades indígenas:

•	 Associação Indígena Kanindé de Aratuba. Município de Aratuba.  O projeto proposto 

beneficiará diretamente um grupo de 13 famílias, gerando renda e garantindo a segurança alimentar 

para as famílias envolvidas.  Tendo como objeto: investimento em obra, matéria prima, equipamentos 

e serviços para fortalecer a criação de aves. 

•	 Associação das Mulheres Indígenas Jenipapo Kanindé. Município de Aquiraz. 

O projeto proposto beneficiará diretamente um grupo de 15 famílias, gerando renda e garantindo a 
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segurança alimentar para as famílias envolvidas.  Tendo como objeto: reformar e readequar a Unidade 

de Beneficiamento de Produtos da cadeia produtiva da Mandiocultura.

•	 Conselho de Educação da Escola Índios Tapeba. Município de Caucaia. O projeto 

proposto beneficiará diretamente um grupo de 17 famílias, gerando renda e garantindo a segurança 

alimentar para as famílias envolvidas.   Tendo como objeto: reformar e readequar a Unidade de 

Beneficiamento de Produtos da cadeia produtiva da Mandiocultura.

Promover o acesso dos Povos indígenas às Políticas Públicas

O documento diagnostico... finaliza com as propostas e demandas de políticas 
públicas das comunidades indígenas participantes do estudo. Sistematizamos um resumo 
das principais demandas:

•	 Estimular as iniciativas existentes de pontos de cultura, projetos culturais e museus indígenas, 

promovendo formações, encontros e apoio a pequenos projetos;

•	 Realizar incidência sobre a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT) para a 

elaboração de políticas e ações de apoio à cultura indígena;

•	 Realizar incidência sobre a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará para 

identificar os gargalos existentes e promover um maior acesso dos povos indígenas às políticas de desenvolvimento 

agrário e agricultura familiar;

•	 Promover debate sobre o acesso dos povos indígenas a seguridade social com especialistas 

e autoridades públicas para identificação dos gargalos e proposição de soluções para o problema do acesso;

•	 Identificar municípios cujas prefeituras sejam politicamente favoráveis aos povos indígenas 

para o desenvolvimento de parcerias e implementação de políticas públicas municipais;

•	 Promover debates sobre políticas estratégicas para os povos indígenas como a Política Nacional 

de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e o Plano Nacional para a Promoção dos Produtos da Socio 

biodiversidade, com a participação de especialistas para ampliar os conhecimentos dos povos indígenas sobre 

as mesmas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo pretendeu-se demonstrar a transversalidade das políticas públicas 
de Cultura executadas pela SECULT com projetos e políticas agrárias voltadas para o 
fortalecimento da agricultura familiar tais como o Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, popularmente conhecido como Projeto São José, executado pela Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário (SDA). 

 Este artigo está sendo escrito no momento em que há uma grande indefinição quanto 
aos rumos políticos e ao tipo de governo que irá sair das urnas neste segundo turno das 
eleições de 2018.  Irá vencer um projeto político neoliberal e autoritário, que privilegiará o 
Agronegócio ou será vencedor um projeto democrático popular que defende as instituições 
democráticas e o fortalecimento da agricultura familiar. 

Como já dissemos acima estamos no momento em que se chega ao final da execução da 
fase III do Projeto São José e vislumbra-se uma nova fase chamada de Projeto São Jose IV.  
Num período histórico marcado recentemente por indefinições e recuo dos movimentos sociais.     
Concomitantemente estes movimentos sociais (MST e FETRAECE) e os grupos étnicos como 
quilombolas e indígenas começam a apontar quais demandas devem ser contempladas nesta 
nova fase do Projeto, que é visto pelo povo do Ceará como uma importante política de inclusão 
produtiva e de democratização ao acesso da água enquanto bem público essencial para a  vida 
de todos e em especial aos que vivem no semiárido nordestino. Após a apresentação dos dados 
e pela contextualização das lutas dos povos indígenas no Ceará constatamos fortemente que 
as políticas demandas pelo movimento indígena e suas representações políticas são comuns 
e complementares às duas secretarias do aparelho governamental do estado do Ceará (SDA 
e SECULT). Assim, para garantirem sua sobrevivência enquanto povo estes precisam ser 
ainda mais beneficiados pelos projetos produtivos em integração racional com os sistemas de 
abastecimento de água e saneamento sanitário e neste mesmo espaço físico que haja projetos 
e políticas voltados para as manifestações culturais indígenas como o Toré e a gastronomia 
do povo indígena, junto com seu artesanato.   Viva os povos indígenas! pela demarcação de 
suas terras!

TÍTULOS E SUBTÍTULOS

Diagnóstico e Estudo de Linha de Base - Projeto fortalecendo a autonomia político-organizativa 
dos povos indígenas;

Fortalecendo a autonomia político organizativa dos povos indígenas;

Museus e Memória indígena no Ceará: uma proposta em construção;
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Políticas públicas para o patrimônio, a memória e os museus dos grupos étnicos e tradicionais 
do Ceará;

Documento de Avaliação de Projeto;
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O DIREITO À CIDADE NO CARNAVAL DOS BLOCOS 
DE RUA: APROPRIAÇÕES, RESSIGNIFICAÇÕES E 

ESPAÇO DE LUTA POLÍTICA

Marina Bay Frydberg1

Ana Clara Vega Martinez Veras Ferreira2

Emily Cardoso Dias3

RESUMO: Este artigo busca compreender de que forma os blocos de carnaval 
de rua estão se apropriando e ressignificando a discussão sobre o direito à cidade. 
Para a partir daí entender quais são as lutas empreendidas por esses blocos que 
transformam o carnaval de rua em um importante espaço de luta política. Pretende-
se, assim, complexificar a visão do carnaval enquanto festa popular que através do 
lúdico constrói uma pauta política atual e interseccional. 

PALAVRAS-CHAVE: Carnaval de rua, blocos, direito à cidade, política.

A discussão sobre direito à cidade vem nos últimos anos sendo reatualizada no 
campo das ciências humanas e sociais. Ela também passou a fazer parte do discurso 
dos movimentos sociais e culturais que além de se apropriarem do conceito teórico 
desenvolvido por Lefebvre (2001) e Harvey (2014) o ressignificam, atribuindo 
a ele novas e múltiplas interpretações. Esses processos de ressignificação desse 
conceito dialogam, principalmente, com o conceito de Harvey (2014), mas dada 
as especificidades das práticas, sejam elas sociais, culturais e/ou políticas, ganham 
novos atributos e complexificam as recentes discussões em torno do direito à 
cidade. Seguimos assim, como propôs Agier4 (2015), buscando entender como é 

1  Antropóloga e professora da Universidade Federal Fluminense no curso de Produção 
Cultural e no Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades. E-mail: marinafrydberg@
gmail.com.  
2 Graduanda em Produção Cultural na Universidade Federal Fluminense. E-mail: anaclara.
vega@gmail.com.
3 Graduanda em Produção Cultural na Universidade Federal Fluminense. E-mail: 
emilycardosodias@outlook.com.
4  AGIER, Michel. Do direito à cidade ao fazer-cidade: o antropólogo, a margem e o centro. 
Mana | Rio de Janeiro, vol. 21, nº 03, p. 484. Dez. 2015.

mailto:marinafrydberg@gmail.com
mailto:marinafrydberg@gmail.com
mailto:anaclara.vega@gmail.com
mailto:anaclara.vega@gmail.com
mailto:emilycardosodias@outlook.com
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“preenchido este significado vazio denominado ‘direito à cidade’”. Cafrune (2016) identifica 
que:

Atualmente, a expressão “Direito à cidade” tem sido utilizada como guarda-chuva para 
reivindicações que incluem o direito à moradia, o respeito à população de rua, o direito 
ao transporte público de qualidade e à mobilidade, a defesa de espaços públicos, e o 
direito à liberdade de manifestação, consolidando-se como síntese de reivindicações 
por novas formas de construção e de vivência do espaço urbano.5

E, talvez, possamos incluir o direito ao carnaval ocupar a cidade com a folia. Seguindo 
essa tendência, atualmente o carnaval dos blocos de rua no Rio de Janeiro está cada vez mais 
pensando na festa como espaço privilegiado de disputas na arena política. Sendo assim, muitos 
blocos, associações e coletivos carnavalescos incorporaram no discurso às reivindicações 
em torno do direito à cidade, dando ao conceito novos significados, em um processos de 
carnavalização da política na e pela cidade. Este artigo busca compreender qual entendimento 
os blocos de carnaval de rua estão utilizando para construir as suas próprias reivindicações 
de direito à cidade, trazendo para a prática carnavalesca esta discussão teórica e atribuindo à 
ela novos e múltiplos significados. 

É a partir da conjugação de uma pesquisa teórica e etnográfica, versando sobre o 
direito à cidade e as práticas e discursos de alguns blocos de carnaval em atuação na cidade 
do Rio de Janeiro hoje, que o nosso argumento irá se estruturar. Para isso iremos primeiro 
apresentar uma breve discussão teórica pautada nos argumentos de Henri Lefebvre em seu livro 
O direito à cidade (2001) e de David Harvey em seu livro Cidades Rebeldes (2014). Apoiado 
nesta primeira discussão é que iremos compreender como os blocos estão se apropriando 
desta teoria, complexificando-a através do contexto prático do carnaval de rua e da cidade 
do Rio de Janeiro hoje. Esta complexificação envolve pensar o direito à cidade a partir de 
um olhar interseccional discutindo e reivindicando o espaço urbano e suas vivências a partir 
de especificidades como gênero e sexualidade.

O DEBATE TEÓRICO DO DIREITO À CIDADE: DE LEFEBVRE À HARVEY

O francês Henri Lefevbre lança seu livro “O Direito à Cidade” em um momento 
histórico repleto de efervescências artístico-culturais, de lutas por mudanças e reivindicações 
sociais, em que as ruas ao redor do mundo são tomadas por movimentos populares que se 
organizam em busca de transformações. Na França de Lefebvre, acontece o Maio de 1968, 
com ondas de greves estudantis que, posteriormente, ganham apoio de diversas camadas 
sociais, inclusive de operários, que gritam por liberdade e contra o autoritarismo do governo 

5  CAFRUNE, Marcelo. O direito à cidade no Brasil: construção teórica, reivindicação e exercício de 
direitos. RIDH | Bauru, vol. o4, n. 01, p. 187. Jan./jun., 2016.
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do então presidente Charles de Gaulle. Os slogans utilizados nestas manifestações, como  “il 
est interdit d’interdire”6 e “nous sommes le pouvoir”7, tornaram-se marcas atemporais nas lutas 
sociais em vários países. Nessa mesma época, a América Latina vive intensos momentos de 
contestações políticas contra o autoritarismo e, aqui no Brasil, o movimento estudantil leva 
100 mil pessoas às ruas contra a ditadura militar. Nos EUA e em diversos países acontecem 
protestos contrários à Guerra do Vietnã. Trata-se de um tempo que coloca a cidade e seus 
espaços como plataforma das manifestações políticas e sociais. 

Lefebvre (2001) traz como ponto inicial uma análise das mudanças que ocorreram nas 
cidades em decorrência da industrialização, no período da consolidação do sistema capitalista. 
O processo desordenado de mudança do rural para o urbano ocasionou mudanças no que se 
entende como este espaço e como o mesmo é apropriado pelos sujeitos que o habitam, o que 
para o autor, é causa da “problemática urbana”. Desvela-se uma estrutura lacunar da cidade, 
que demonstra os abismos sociais e culturais existentes, as segregações e distinções. Criou-
se uma cidade fragmentada, dividida pelo trabalho, voltada para o industrial, o comercial e o 
bancário - não para o prazer, para a festa e para a comunhão.

A cidade se torna um objeto vendável, comercial, direcionada para o turismo e palco 
para o estetismo. Para Lefebvre (2001), a cidade está morta e a necessária renovação e revolução 
espacial desta cidade, somente será realizada por meio de um movimento revolucionário 
conduzido pela classe operária - à quem a segregação das cidades se direciona prioritariamente 
- com suporte social das outras classes. De acordo com Lefebvre (2001), o direito à cidade 
viria, portanto, a partir da organização da luta das classes operárias, aplicando a teoria Marxista 
à ocupação, remodelação e usufruto das cidades. Tal direito se coloca não como um pedido, 
mas como uma exigência, e como um direito à vida urbana, em uma cidade transformada e 
renovada, menos desigual, local de encontro e de festa.

Enquanto o direito à cidade de Lefebvre (2001) é sobre uma revolução do espaço 
urbano tendo os proletários como protagonistas dessa mudança, David Harvey, geógrafo 
britânico ligado às questões de geografia urbana, desenvolve uma atualização em sua tese 
sobre o exercício de ocupação da cidade. 

Uma das chaves para a tese desenvolvida por David Harvey (2014) é da importância dos 
movimentos sociais urbanos para a construção de um espaço público com menos desigualdades, 
isto é, movida com menos interesses capitalistas. Dessa maneira, movimentos como os de 
pessoas sem-teto, desalojamento pela gentrificação, e entre outros movimentos sociais, são 
fundamentais para uma dimensão urbana que atenda às necessidades de todos que permanecem 
no espaço em questão. Assim, o direito à cidade “surge basicamente das ruas, dos bairros, 

6  «É proibido proibir» em tradução do francês.
7  “Nós somos o poder” em tradução do francês.
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como um grito de socorro e amparo de pessoas oprimidas”8 resultantes de políticas urbanas 
excludentes.  

Por outro ponto de vista, Harvey (2014) problematiza também que o “direito à cidade é 
um significante vazio”, ou seja, é possível que todos reivindiquem este direito e não somente 
quem nunca o possuiu. De acordo com o geógrafo, deve-se:

[...] enfrentar a questão de os direitos de quem está sendo identificado, e, ao mesmo 
tempo reconhecer, como Marx afirma n’O Capital que “entre direitos iguais, o que 
decide é a força”. A própria definição de “direito” é objeto de luta, e essa luta deve 
ser concomitante com a luta por materializá-lo.9

Logo, há uma diversidade do argumento de direito à cidade, mas o que a difere os 
sujeitos que a reivindicam é o poder que cada um possui para produzir na cidade. Dessa 
maneira, banqueiros e empreiteiros, atualmente estão numa posição mais privilegiada e com 
maior poder estratégico (CERTEAU, 1998) de mudar a cidade do que os movimentos sociais. 
Pode-se dizer, assim, que o direito à cidade que está em vigência, encontra-se “nas mãos de 
uma pequena elite política e econômica com condições de moldar a cidade cada vez mais 
segundo suas necessidades particulares e seus mais profundos desejos”10.

As cidades hoje são constituídas por um capitalismo desenfreado e sua necessidade 
insaciável de consumir e lucrar. Este crescimento vertiginoso do capitalismo resulta na 
expansão desordenada do espaço urbano. Para limitar este processo, de acordo com Harvey 
(2014), é necessário um movimento anticapitalista cuja finalidade seja a transformação da 
vida urbana. Ainda segundo o autor:

Somente quando a política se concentrar na produção e reprodução da vida urbana 
como processo de trabalho essencial que dê origem a impulsos revolucionários será 
possível concretizar lutas anticapitalistas capazes de transformar radicalmente a vida 
urbana. Somente quando se entender que os que constroem e mantêm a vida urbana 
têm uma exigência fundamental sobre o que eles produziram, e que uma delas é o 
direito inalienável de criar uma cidade mais em conformidade com seus verdadeiros 
desejos, chegaremos a uma política  do urbano que venha a fazer sentido.11

Nesse sentido, Harvey (2014) estimula a perseverança de movimentos sociais, pois seria 
na luta por um espaço urbano democrático que se alcançaria uma cidade feita por e para todos. 

8  HARVEY, David. Cidades Rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. 1ª edição. São Paulo. 
Martins Fontes, p. 15. 2014. 
9 HARVEY, David. Cidades Rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. 1ª edição. São Paulo. Mar-
tins Fontes, p. 20. 2014. 
10 HARVEY, David. Cidades Rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. 1ª edição. São Paulo. Martins 
Fontes, p. 63. 2014. 
11  HARVEY, David. Cidades Rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. 1ª edição. São Paulo. 
Martins Fontes, p. 21. 2014. 
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Ao analisar as diversas naturezas dos movimentos sociais ligados à Aliança pelo Direito 
à Cidade, David Harvey (2014) destaca a presença de grupos que lutam pela segurança no 
espaço público, como a comunidade LGBT+12 e o movimento feminista, assim como grupos 
que lutam pelo direito à moradia e serviços básicos, como as pessoas sem-teto e os movimentos 
pelo passe livre. Dessa maneira, é possível analisar as diversas formas em que o argumento 
do direito à cidade é utilizado como instrumento de lutas sociais.

Em suma, o direito à cidade exposto por David Harvey é (2014), enfim, o direito de 
reinventar a cidade - isto é, possuir algum poder configurador da urbanização - de acordo com 
os desejos coletivos. Segundo o autor, “a liberdade de fazer e refazer a nós mesmo e a nossas 
cidades [...] é um dos direitos humanos mais preciosos e também mais menosprezados”13. 

Diante dos entendimentos de Henri Lefebvre (2001) e David Harvey (2014) sobre 
direito à cidade e compreendendo a cidade como um local de disputas, tendo em vista sua 
pluralidade, fragmentações e disparidade entre as forças, é possível analisar como este tema 
é apropriado nos discursos de blocos de rua no Carnaval do Rio de Janeiro. 

AS APROPRIAÇÕES DO DIREITO À CIDADE: USOS E SIGNIFICADOS DA 
CIDADE PELOS BLOCOS

 O carnaval dos blocos de rua possui diversas formas e significados. Uma das suas 
características é a apropriação e ocupação do espaço público por inúmeros foliões. Desta 
forma, pode-se dizer que a própria maneira de se fazer carnaval é uma luta por direito à cidade 
e, assim, uma luta política. 

Por ser um espaço de luta política, o carnaval de rua também é uma festa com lugar 
para crítica, como no uso de marchinhas com reivindicações às autoridades e com incentivo 
à participação política, por exemplo, na luta contra o assédio e repreendendo atitudes 
LGBTfóbicas e machistas. O samba-enredo14 deste ano do tradicional bloco de jornalistas, 
o Imprensa Que Eu Gamo, que em seu desfile, no pré-carnaval, levou às ruas críticas ao 
governo municipal e federal: “Amor, relaxa e rosa/ Tô todo prosa nesse vestidinho azul/ O 
bispo já mandou o carnê/ Mas só o Queiroz pode pagar o IPTU/ No Rio o casal do ano/ É 
Mili e Ciano/ Aqui, nem lixeira tem/ A cidade tá mais suja que bunda de neném”. 

12 Por extenso, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros.
13 HARVEY, David. Cidades Rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. 1ª edição. São Paulo. Martins 
Fontes, p. 28. 2014. 
14  Samba-enredo ‘A Pauta Hoje É Democracia!’ dos compositores Marcelo Carvalho, Alexandre Araújo, 
Rodrigão, Julinho Durval Borges, Telles e Marcelo Fagundes.
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Além dessa manifestação política do Imprensa Que Eu Gamo, outros três coletivos 
de carnaval - Ocupa Carnaval, Desliga dos Blocos e Carnaval Pela Democracia - articularam 
a campanha “Mais Carnaval Menos Ódio”. Com a participação ativa de diversos blocos, 
coletivos e foliões independentes, a campanha vem se organizando coletivamente desde o 
último semestre de 2018, por meio de plenárias abertas, ocorrendo, inclusive, uma audiência 
pública em dezembro, com o mesmo nome da campanha, na câmara dos vereadores do Rio 
de Janeiro, organizada pela Comissão Especial de Carnaval da casa. Tendo em seu manifesto, 
lançado em fevereiro deste ano, cerca de 150 assinaturas de blocos e coletivos, a campanha 
vem demonstrando seu potencial político no engajamento de variados foliões e movimentos. 
Em tal manifesto, os coletivos afirmam que carnaval é direito e que “Lutar pelo carnaval é 
lutar pelo nosso direito à cidade”, e propõe mudanças na festa, na cidade e até na estrutura 
organizativa dos órgãos municipais - como a transferência de responsabilidade do carnaval da 
RIOTUR para a Secretaria Municipal de Cultura -, a fim de se posicionar “contra a exploração, 
a repressão e a censura”. Logo, é possível ver a utilização do espaço da festa como espaço 
de luta por sua existência e manifestação cultural. A pluralidade de significações do espaço 
público é um campo de disputa, já que a forma como é representada realça a diversidade e 
desigualdade que é a cidade do Rio de Janeiro.

 O espaço urbano carioca contou com diversas mudanças nos últimos dez anos, e, 
consequentemente, o carnaval de rua também passou por transformações. Em 2009, Eduardo 
Paes, então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, percebeu que o carnaval de rua era lucrativo 
para a cidade e que ainda não possuía a devida regulamentação da prefeitura. Segundo Alex 
Martins15 (2015) - supervisor do carnaval de rua do Rio de Janeiro durante o mandato de Paes 
-, quando a equipe do governo municipal constatou o potencial turístico da festa e também 
o aumento da arrecadação do município durante o período carnavalesco, começou a tratar 
o carnaval de rua como um importante produto da cidade. A partir deste momento, foram 
estabelecidos decretos para a regulamentação do carnaval de rua carioca. Tal regulamentação 
do poder municipal resultou na potencialização de um processo de mercantilização do carnaval, 
como vinha acontecendo também com a cidade, devido aos megaeventos que seriam sediados 
no Rio de Janeiro.

 Uma das grandes mudanças ocorridas para a cidade e para o carnaval de rua foi a 
implementação das parcerias público-privadas, as PPP’s. O carnaval de rua foi uma das 
primeiras parcerias público-privadas da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A iniciativa para 
que tal parceria fosse realizada foi, segundo Alex Martins (2015), a melhora na infraestrutura 
da festa. Diante disso, houve o lançamento de uma licitação por um Caderno de Encargos 
e Patrocínio, em que a licitação seria para que uma produtora assumisse a responsabilidade 
na adesão de patrocinadores para a festa de rua. Durante a gestão de Eduardo Paes, a Dream 
15  MARTINS, Alex. Supervisor do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 03 nov. 2015. 
Entrevista concedida à pesquisa.
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Factory foi a única empresa que ganhou a licitação. A produtora em questão foi a mesma de 
outros grandes eventos na cidade, como o Rock in Rio e a Maratona do Rio. Em questão ao 
patrocínio, a Ambev foi, e continua sendo por todos estes anos, a patrocinadora master, isto 
é, com maior participação no carnaval de rua. Os benefícios adquiridos pela patrocinadora 
master é a exclusividade de venda de seus produtos e credenciamento de ambulantes.

 Como podemos observar, o processo de mercantilização da cidade do Rio de Janeiro 
foi e permanece muito presente no fazer do carnaval. O atual prefeito da cidade do Rio de 
Janeiro, inclusive, declarou em recente pronunciamento, que cada vez mais a prefeitura vai 
diminuir os recursos públicos para a festa, argumentando que o carnaval “é um bebê parrudo 
que precisa desmamar e andar com as próprias pernas”, e que aos poucos, a iniciativa pública 
seria substituída pela privada. Tratar essa festa como um megaevento, demonstra o tipo de 
política pública do poder municipal, que, por consequência, mercantiliza conjuntamente a 
cidade. Segundo Carlos Vainer (2013), a cidade atual se mostra como “flexível, negocial, 
negociada”, e dessa maneira, a adquire um tom de cidade-negócio que “se atualiza, quase 
sempre, através de parcerias público-privadas, novas formas de relacionamento entre Estado, 
capital privado e cidade.”16. Esta configuração de cidade resultante da relação entre o Estado e o 
capital privado designa ao espaço urbano como um grande balcão de negócios, a transformando 
em uma cidade-mercadoria (VAINER, 2000).

 O estabelecimento da cidade como mercadoria, como dito anteriormente, reflete 
diretamente na compreensão do que é o carnaval de rua. A festa de rua popular e plural adquire 
teor restritivo e burocrático. Com a criação de decretos e com os contratos de patrocínios, 
ocorrem cerceamentos da festa, transformando-a em mais um frente lucrativa para empresas 
privadas. Nesse cenário, blocos e coletivos que lutam por uma cidade com livre circulação e 
ocupação, se posicionam fundamentalmente na contramão da cidade-mercadoria.

 Os blocos de rua cariocas possuem em seus discursos diferentes modos de compreensão 
e atribuição de significados sobre o direito à cidade. O primeiro significado que pode ser 
identificado é o direito de circular na cidade. O simples fato de as pessoas estarem na rua e 
fazerem dela palco para música, dança, entretenimento e diversão já é uma forma de recriar 
a ocupação das ruas da cidade, principalmente naqueles lugares caracterizados como regiões 
comerciais e de trabalho, caso do centro do Rio, que se transforma durante os dias de folia.

 Outra maneira de evocar o argumento do direito à cidade no carnaval de rua é o direito 
de ocupar a cidade de forma não usual, isto é, ressignificar um determinado espaço público. 
Por todo o ano, o centro do Rio é um local de passagem para diversas pessoas, conectando 
várias parte da cidade. Suas ruas são utilizadas como local de deslocamento para a população, 

16  VAINER, Carlos. Quando a cidade vai às ruas. In: VAINER, Carlos et al., Cidades rebeldes: passe livre e 
as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: BOITEMPO EDITORIAL; Carta Maior, p. 68. 2013.
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sem necessariamente haver uma criação de vínculo com este espaço durante o cotidiano. No 
entanto, ao longo dos dias de carnaval, as ruas do centro urbano da cidade são usadas como 
local de festa e de encontro para foliões, abrigando diversos blocos, estabelecendo laços e 
afetos destes com a cidade. Um exemplo significativo desse processo é o largo na esquina 
da Rua do Ouvidor com a Rua do Mercado, próximo à Praça XV, que há alguns anos é 
popularmente chamado de “Largo do Boi Tolo”, pois este local é a sede e marca a fundação 
do bloco, um dos mais queridos e conhecidos blocos do carnaval não-oficial. Logo, pode-se 
observar a mudança de utilização da cidade por meio do povo que a ocupa e a ressignifica, 
reinventando o espaço urbano, tomando para si “a rua que nos é sempre tirada”17, como é 
descrita em manifesto lançado pela Desliga dos Blocos em 2012.

Mas é isso, o carnaval de certa forma consegue subverter um pouco algumas correntes 
que amarram a gente no cotidiano da cidade. E além disso é, esse carnaval de cortejo 
que tá pelas ruas ele tem esse caráter de reinventar o espaço urbano, dá um outro 
significado pra certas áreas que às vezes eram completamente de, é... descartadas no 
dia a dia, do cotidiano do funcionamento da cidade balcão de negócios que virou o 
Rio de Janeiro. Então o carnaval é ainda mais porque é isso, é uma coisa de graça, é na 
rua, envolve as pessoas, muda os trajetos que as pessoas têm da cidade. Tem lugares 
que eles significam coisas completamente diferentes pra você no carnaval, que você só 
conhece porque o carnaval te levou pra esses lugares né, então tem muito essa relação 
com a cidade, com a questão da vida urbana né, esses blocos de cortejo.18

 É possível perceber que para além do espaço urbano, o tempo em que as ruas são 
tomadas também difere do comum durante a folia: não importa se a noite ou de dia, as ruas 
do Rio vão estar ocupadas por foliões e batucadas. Certas áreas da cidade que costumam estar 
desertas durante a noite, ficam repletas de multidões que, muito provavelmente, pelo resto do 
ano, não estarão nesses lugares. Um caso que demonstra esta ressignificação do espaço e do 
tempo das ruas é o bloco Minha Luz É De Led, que inicia seu desfile por voltas das 23 horas 
e se estende por toda a madrugada. Seu desfile sempre acontece na região do centro do Rio, 
apesar de sua concentração variar de um ponto de encontro a outro dentro dessa região. Assim, 
o bloco e seu desfile acontecem em local e horário que seriam considerados inseguros durante 
o resto do ano, mas por ser este período de ressignificações do espaço urbano e estar cheio 
de foliões, o centro adquire uma nova particularidade e, com essa particularidade, tal lugar 
pode ser preparado pelo poder público para, então, atender seus inúmeros foliões. Segundo 
Luís Otávio da Silva Almeida19, representante do bloco Boi Tolo:

[...] a gente [o bloco] defende uma série de coisas que a prefeitura pode ter atenção, ela 
tem essa capacidade. E, pessoalmente, de preparar o Centro para o carnaval. Ninguém 
vai pro Centro no carnaval a não ser que você queira ir pro carnaval. Cada vez mais 
o Centro deixa até de ser passagem. Então prepara o Centro, deixa o Centro livre.

17  Manifesto do Carnaval de Rua Carioca. Desliga dos Blocos do Rio de Janeiro. 19 de dezembro de 2012.
18 RAMOS, Tomás. Ocupa Carnaval. Rio de Janeiro. 24 jan. 2018. Entrevista concedida à pesquisa.
19 ALMEIDA, Luís Otávio da Silva. Desliga dos Blocos e Bloco Boi Tolo. Niterói, 19 fev. 2016. Entrevista 
concedida à pesquisa.
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Sendo esse ambiente de festa, reivindicações, alternâncias, reinvenções e subversões, 
o carnaval traz para os foliões e, consequentemente, para a cidade, uma sensação de liberdade 
que não é vivenciada ao longo do ano, pelo menos não da mesma forma. O que pode ser 
muito positivo, uma vez que liberta de certas amarras sociais, possibilitando enxergar certas 
questões e se sensibilizar com elas. Contudo, essa liberdade também pode revelar diversas 
problemáticas. Se algumas minorias identitárias já vivem à margem da sociedade nos outros 
períodos do ano, no carnaval, onde “tudo é permitido”, essas pessoas se encontram ainda 
mais vulneráveis. Tendo em vista a necessidade e urgência de se falar sobre esses assuntos 
durante o carnaval, nos últimos anos diversos blocos feministas e LGBT+ foram fundados, 
criando espaços de segurança, acolhimento e reivindicação para essas pessoas. Para Julio 
Barroso20, integrante do Ocupa Carnaval, a folia também é lugar de conscientização e de 
manifestação política: 

[...] as pessoas entenderam que carnaval também tem espaço pra gente falar de 
gestão, pra gente falar de política, tem espaço pra gente falar de gênero, de racismo, 
preconceito, [...] coisa de sete, oito anos atrás, a gente não via a mulher reclamando 
de assédio. [...] nos últimos desfiles que eu participei do Boi Tolo, antes do bloco 
sair, eu pedi silêncio e falei: “é o seguinte, galera, a gente tá aqui pra gente brincar, 
pra gente se divertir, a gente não vai tolerar o cara puxando o cabelo das meninas, a 
gente não vai aturar assédio, a gente não vai aturar homofobia. Se fizer isso, a gente 
vai expulsar do bloco.” Quando que alguém ia imaginar que na saída de um bloco ia 
ter um discurso político ou politizado?

As mulheres sofrem com os assédios sexuais e morais no carnaval - e também nas 
outras épocas do ano - há muito tempo, porém, nos últimos anos, com a forte reorganização 
do movimento feminista, a discussão acerca do empoderamento feminino, da igualdade de 
gêneros e do respeito ao corpo da mulher na festa veio à tona. As mulheres se sentiram mais 
confortáveis e seguras para falar sobre as violências que as atravessam cotidianamente, além 
de haver um sentimento de união feminina, que fez diversos blocos compostos somente por 
mulheres surgirem no Rio de Janeiro. A Cartilha Assédio no Carnaval - 2019, iniciativa do 
bloco feminista Mulheres Rodadas e da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher, da 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é um exemplo da organização de mulheres 
para garantir que o carnaval seja mais livre, consciente e respeitoso, de forma que a cidade 
também seja mais acolhedora para todos, e, especialmente, para todas:

Além de esclarecer o que é assédio, queremos explicar por que ele acontece de forma 
mais intensa durante o carnaval, e o que é possível fazer para se proteger. Num cenário 
em que tem se intensificado as campanhas e o debate sobre o assédio dentro e fora 
do carnaval, é fundamental conhecer as leis ou a legislação e saber como proceder.21 

20  BARROSO, Júlio. Ocupa Carnaval. Niterói, 24 jan. 2018. Entrevista concedida à pesquisa.
21  Folia Sim Assédio Não. Cartilha Assédio no Carnaval - 2019. Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro, Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM), Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher e 
Bloco Mulheres Rodadas. Lançamento em 17 de fevereiro de 2019.
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O processo de conscientização política no carnaval pela população LGBT+ se 
assemelha ao do movimento feminista, contudo, os blocos de mulheres demonstram uma 
maior organização política e sempre colocam suas falas sobre tais questões de forma mais 
evidente. O circuito de blocos com a temática LGBT+ cresceu bastante, subvertendo a ideia 
preconceituosa que lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros teriam que estar envergonhados 
ou escondidos: ao contrário do que se possa pensar, muitas dessas pessoas brincam o carnaval 
orgulhosas de sua orientação sexual e identidade de gênero, tomando as ruas com as cores 
do arco íris, símbolo do movimento. O carnaval cria um pertencimento em relação a lugares 
que, fora da folia, seriam perigosos e violentos para os e as LGBT+. Porém, infelizmente, 
muitas vezes essa certa sensação de segurança só dura no tempo da festa. Ainda há inúmeros 
casos de violência contra pessoas LGBT+ no carnaval , principalmente no encerramento dos 
blocos, quando a multidão se dissipa. Cada vez mais, o direito ao carnaval e à cidade, se liga 
ao direito dessas pessoas estarem e viverem no espaço urbano com liberdade e segurança.

O direito à cidade que os blocos feministas e LGBT+ reivindicam, portanto, passa 
pelo direito à liberdade da mulher e da pessoa LGBT+ de ser o que quiser e estar aonde tiver 
vontade, sem sofrer assédios, agressões, retaliações ou demais violências por ocupar a rua e 
querer brincar o carnaval. Como dizem muitos coletivos feministas: “a rua é pública, o corpo 
da mulher não”, o que também se estende para lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. O 
carnaval passa, assim, a ser pensado como um espaço de luta política interseccional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Como defendido pelo Ocupa Carnaval em seu manifesto no ano de 2014:

O carnaval é o mais belo grito do povo! Ocupamos as ruas com estandartes, confetes 
e serpentinas mostrando que o Rio é nosso: suas colombinas e pierrôs estão vivos e 
pulsam. Abaixo as catracas que transformam a cidade num grande negócio, onde o 
lucro prevalece sobre a vida, onde o dinheiro é mais livre que as pessoas. Enquanto 
capitalizarem a realidade, nós socializaremos o sonho. Viva a energia da rebeldia! 
Viva a criatividade das fantasias! Viva o Zé Pereira e o Saci Pererê! A cidade não está 
a venda e nossos direitos não são mercadoria. Foliões, uni-vos! Ocupa eles, ocupa eu, 
ocupa tu, ocupa geral. OCUPA CARNAVAL!22

Sendo assim o guarda-chuva conceitual que se tornou o direito à cidade quando atualizado 
no debate político do carnaval ganha diferentes sentidos, mas que tem nas ressignificações 
do espaço público a sua centralidade. Falar em direito à cidade no carnaval dos blocos de rua 
hoje é pensar em diferentes tempos e espaços de ocupação da cidade para além do cotidiano. 
É entender a festa carnavalesca como um espaço privilegiado de inversão de usos (trabalho X 
lazer), de temporalidades (dia X noite), de sensação de liberdade (medo X prazer). É estar e 
22  Manifesto Ocupa Carnaval. Rio de Janeiro. 2014.
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viver a cidade através de outras potencialidades que fora da festa não são permitidas, fazendo 
com que lugares até antes ignorados ou desconhecidos ganhem sentido, construam memória 
e possibilitem uma relação afetiva com a cidade de outra ordem. O carnaval torna-se, assim, 
a possibilidade de experienciar a cidade em sua materialidade, sociabilidade e sensibilidade 
(PESAVENTO, 1996).

 A cidade no tempo e espaço do cotidiano é um lugar pensado e vivido no mais próximo 
da plenitude da sua noção de direito por homens, cis, héteros e detentores de capital. Desta 
forma, o direito à cidade reivindicado por muitos blocos de carnaval, mas especialmente pelos 
blocos LGBT+ e feministas, é o direito de estar, circular e, principalmente, manter-se vivo 
e em segurança na cidade. Ou seja, sua busca por direitos está mais imbricada nas tensões e 
disputas que envolvem a forma como a cidade é pensada, gerida e reproduzida do que para 
outros movimentos sociais e culturais, mesmo dentro do próprio carnaval. O direito à cidade 
dos blocos feministas e LGBT+ é a atualização interseccional da disputa pela cidade e sua 
diversidade de formas de ser e estar no espaço público.

Embora a grande maioria desses blocos e movimentos ainda seja formado 
majoritariamente por jovens, brancos e de classe média (incluindo aqui blocos feministas e 
LGBT+), o que reflete na sua luta por direito à cidade e pelas formas de ocupação do espaço 
público, sua compreensão da festa momesca como espaço privilegiado de luta política insere 
o carnaval, especificamente o carnaval dos blocos de rua, em um campo de disputa por 
significação e representação. Os múltiplos significados que o carnaval adquire, assim como 
o direito à cidade, são fundamentais para a valorização da ocupação lúdica da festa como 
espaço de disputa política pela cidade, mas, também, por representatividade.
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POLÍTICAS DA FESTA: O ENTRELAÇAMENTO ENTRE 
OS DIFERENTES CONTEXTOS DE ARTICULAÇÃO 

POLÍTICA NA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DO 
RECIFE

Rafael Moura de Andrade1

RESUMO: Neste artigo, pretendo discutir a relação estabelecida entre os diferentes 
contextos de articulação política que são observados no processo de organização do 
Carnaval do Recife. Trata-se de um breve relato realizado a partir de observação 
empreendida entre 2017 e 2019. O Carnaval do Recife, compreendido aqui como 
o produto de uma política pública de cultura, é formado por processos de relação, 
tomada de decisão e disputa entre grupos e indivíduos movidos por interesses 
individuais e/ou coletivos que vão culminar numa festa que será ao mesmo tempo 
una e múltipla.

PALAVRAS-CHAVE: Carnaval do Recife, Cultura popular, Política.

As observações aqui apresentadas são fruto de pesquisa de campo que se de-
senvolve continuamente desde o início de 2016, mas com maior intensidade a partir 
do início de 2017. Apesar disso, o foco principal é na experiência vivida entre o fim 
de 2017 e o início de 2018. Passado o carnaval, já no segundo semestre de 2017, 
comecei a observar as diferentes manifestações políticas existentes no processo de 
organização do carnaval do Recife, sobretudo no tocante às relações estabelecidas 
entre a sociedade civil e o poder público. Para a compreensão das diferentes lógicas 
políticas estabelecidas a partir dos diferentes contextos sociais – ou seria melhor 
falar em diferentes lógicas políticas que formam diferentes contextos sociais? – 
foi preciso acompanhar alguns fatos e questões que foram surgindo no decorrer da 
pesquisa de campo.

Durante o período de organização do Carnaval do Recife 2018, entre os me-
ses de agosto e dezembro de 2017, algumas temáticas passaram a ser centrais no de-

1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de 
Pernambuco. Bolsista FACEPE. E-mail: rafael.moura.andrade@gmail.com.
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bate público: alterações de data e local do concurso de agremiações; mudança na apresentação 
que marcava a abertura oficial do carnaval; além de uma mudança ampla na convocatória para 
os ciclos festivos. Todas as mudanças repercutiram bastante nas redes sociais, na imprensa 
tradicional e algumas delas foram discutidas em audiências públicas realizadas no auditório da 
Fundação de Cultura Cidade do Recife, localizado no 15º andar da Prefeitura.

A primeira mudança anunciada e posta em debate estava relacionada a convocatória para 
contratação artística durante os ciclos festivos do anos seguinte. Tradicionalmente, a Prefeitura, 
sob a gestão do Partido Socialista Brasileiro (PSB)2, costumava realizar uma convocatória in-
dividual para cada ciclo festivo. Neste momento, os grupos, artistas ou produtoras realizavam 
uma única inscrição contemplando a etapa documental (comprovantes de endereço, contratos de 
exclusividade de representação artística, cadastro nacional de pessoa jurídica e etc.) e também 
a etapa artísticos (apresentação do show, histórico da atração, fotos, comprovação de trajetó-
ria artística, etc.). Em cada novo ciclo, nova inscrição deveria ser realizada com o objetivo de 
contemplar novamente as etapas documental e artística. Isso significava a necessidade de, a 
cada nova inscrição, apresentar uma série de documentos relativos a pessoa física ou jurídica 
representante da atração proponente a cada ciclo. A nova proposta que a Prefeitura colocou em 
debate – ou colocou para aprovação, para ser mais exato – previa uma convocatório única para 
os três ciclos festivos (carnavalesco, junino e natalino), onde os interessados deveriam realizar 
a etapa documental apenas uma vez, sendo chamado a apresentarem material artístico a cada 
novo ciclo. Isso facilitaria, de acordo com os gestores, a vida dos grupo e produtoras que não 
precisariam imprimir uma quantidade enorme de documentos (certidões e comprovantes) a 
cada nova inscrição, bastante apenas apresentar o material artístico referente àquela festividade 
pleiteada. 

A instância de aprovação da nova proposta era o Conselho Municipal de Cultura e, para 
tanto, reuniões foram convocadas com o intuito de apresentar o documento, discutir suas par-
ticularidades e aprovar a versão final. Destaquei anteriormente que mais do que um debate, a 
Prefeitura parecia buscar simplesmente a aprovação e legitimação de sua proposta pela forma 
como aconteceu todo o processo. O Conselho Municipal de Cultura do Recife àquela altura 
estava desmobilizado. Segundo conversas que acompanhei durante as primeiras tentativas de 
reunir o quórum necessário para a realização da reunião, a desmobilização do Conselho era 
decorrente de alguns fatores: não havia ocorrido eleições regulares para renovação do Conse-
lho, estando os conselheiros convocados atuando fora do período de seus mandatos; as suces-
sivas ausências dos representantes da gestão municipal nas reuniões, ocasionando por diver-
sas vezes o cancelamento da reunião por falta de quórum; as falta de compromisso de alguns 
conselheiros; e em alguns casos, a falta de recursos financeiros de alguns conselheiros que 

2  É importante destacar que a utilização de editais e convocatórias como mecanismos burocráticos para a 
seleção de artistas que fazem parte da programação dos festejos locais é um forte discurso utilizado pelos gestores 
do PSB para diferenciar sua gestão das anteriores, cuja característica, como dizem, se relaciona à “política de 
balcão”. Esses mecanismos são bem discutidos por Leonardo Esteves (2016). 
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precisavam se deslocar de ônibus para as reuniões. Tudo isso foi apresentado como argumento 
durante as duas primeiras sessões convocadas e canceladas por falta de quórum. Apenas na 
terceira oportunidade foi estabelecido um quórum mínimo para o debate.

Iniciada a leitura do edital proposta pela Secretaria de Cultura, começou um debate so-
bre cada ponto apresentado. De forma geral, os debates estavam relacionados mais diretamente 
ao texto, a questões gramaticais e a ajustes formais que tornassem a proposta mais legível, 
facilitando a compreensão. Não houve nenhuma alteração substancial com relação ao conteúdo 
ali proposto. Em apenas uma sessão e com poucas contribuições apresentadas de fato pelos 
integrantes do Conselho Municipal de Cultura, a proposta apresentada para a nova convocatória 
foi aceita de forma unânime e, em seguida, confirmada pela gestão a partir da publicação em seu 
site para vigorar já no carnaval de 2018. A participação da sociedade civil, naquele momento 
representada pelos integrantes do Conselho Municipal de Cultura, me pareceu bastante limitada, 
seja pela legitimidade dos conselheiros ali presentes, seja por não contar com uma influência 
mais ativa no processo de elaboração da proposta. A sociedade civil estava ali instada não a 
participar ativamente do processo de elaboração e implementação de uma política pública, mas 
a validar a proposta de maneira quase passiva.

A interferência da sociedade civil ali observada me pareceu ser apenas uma simulação, 
como se o processo tivesse apenas um efeito de participação que servia, de um lado, para legiti-
mar a ação pública da Prefeitura como sendo democrática, transparente e participativa e, de outro, 
como sensação de dever cumprido por parte de um Conselho Municipal de Cultura responsável 
por ser o elo de ligação entre a sociedade civil e a gestão pública. Esse efeito de participação me 
chamou a atenção para as possibilidade de relação entre sociedade civil e administração pública 
nesse processo de organização da festa. As outras duas mudanças propostas pela Secretaria de 
Cultura para o Carnaval do Recife 2018 apontam para outras possibilidade nessa relação.

Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, foi convocada uma audiência pú-
blica para discutir as mudanças no Concurso de Agremiações. A proposta da Prefeitura era de 
alterar data e local do tradicional concurso. Sob a alegação de que o modelo vigente acabava 
por privilegiar o carnaval de palco e invisibilizar os concursos de agremiações carnavalescas 
– ou carnaval de chão, conforme categoria utilizadas por meus interlocutores -, a Prefeitura do 
Recife, através da Secretaria de Cultura, formulou uma proposta de mudança: o Concurso de 
Agremiações em sua categoria principal passaria a acontecer na semana pré-carnavalesca e no 
bairro do Recife Antigo. 

A proposta era a seguinte: o Concurso de Agremiações, cuja etapa principal acontecia 
na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de São José, durante três dias de carnaval (do-
mingo, segunda e terça-feira), passaria a ser realizado na semana pré-carnavalesca na Avenida 
Alfredo Lisboa, no Recife Antigo. A ideia era aproveitar o aumento de fluxo turístico no bairro 
do Recife Antigo durante a semana pré-carnavalesca para realizar o Concurso de Agremiações 
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em um período em que o bairro – e toda a cidade, de forma geral – teria menos concorrência 
por visibilidade. A programação do Carnaval do Recife, por privilegiar um modelo de festa 
cujo palco é seu elemento central, pode ser comparada a de um grande festival. Durante um 
conversa informal no início da reunião, o Secretário Executivo, Eduardo Vasconcelos, chegou 
a classificar o Carnaval do Recife como “um dos maiores festivais do mundo”. Nesse sentido, 
o foco durante os dias oficiais do carnaval passa a ser o palco, deixando o chão em segundo 
plano. O argumento da Secretaria de Cultura era de que essa mudança corrigiria um dos maio-
res problemas da festa nessa relação entre chão e palco. Em minhas dissertação de mestrado 
essa relação conflituosa foi observa em vários momentos, com destaque para a existência de 
duas experiências muito distintas de festa na cidade, o que poderia ser observado num simples 
caminhar entre os bairros do Recife Antigo e de São José (ANDRADE, 2016, p. 31-32).

Durante a audiência para discussão dessa proposta, várias lideranças de agremiações 
estavam presentes e o auditório estava claramente dividido em grupos que se reuniam por suas 
afinidades culturais – o grupo das escolas de samba, o dos maracatus de baque solto, os dos 
caboclinhos e tribos de índios. Era possível também observar que a participação no debate era 
distinta. Os lideres dos caboclinhos e tribos de índio, por exemplo, teciam seus comentários 
sobretudo dentro do próprio grupo, incluindo algumas ironias e piadas relativas a falas de 
integrantes da gestão, como forma de crítica. Os grupos de maracatu de baque solto estavam 
divididos quanto a proposta, mas acabaram sendo representados naquele momento pela fala de 
Maciel Salu, uma das vozes contrárias às mudanças propostas. Ele era também quem parecia ter 
maior proximidade com a Secretária Leda Alves, a quem teceu comentários elogiosos e que pa-
reciam significar uma relação íntima para além de suas atuações como sociedade civil e Estado. 
Os mais barulhentos e enfáticos em suas manifestações eram os líderes das escolas de samba. 
Foi possível perceber, inclusive, que havia uma disputa interna no grupo, onde a rivalidade dos 
concursos aparentemente se estendia para outros espaços de diálogo. As lideranças ligadas ao 
maracatu de baque virado também estavam contra a proposta, dessa vez de forma mais coesa, 
ainda que suas manifestações na audiência não tenham sido tão firmes. 

 Os argumentos levantados pelos líderes de grupos de cultura popular para se contrapor 
a proposta eram variados. Alguns líderes mais ligados ao candomblé e a jurema sugeriam in-
terdição religiosa. Outros argumentavam que esta seria uma tentativa de excluir as diferentes 
expressões da cultura popular – profundamente ligadas a tradições de matriz africana – dos dias 
de festa. Acionavam, portanto, categorias como raça e classe para pressionar a Secretaria de 
Cultura. Argumentavam ainda que a possibilidade de participação na semana pré-carnavalesca 
seria limitada sobretudo para os grupos de maracatu de baque solto e outros que tinham sua 
expressão vinculada a região da Zona da Mata, cujos brincantes seriam em grande parte traba-
lhadores rurais. Esse argumento indicava que os trabalhadores rurais conseguiam, no período 
carnavalesco, negociar suas folgas com seus empregadores para poder participar dos concursos 
e apresentações oficiais. Caso o concurso fosse antecipado, seria inviável a participação de di-
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versas agremiações compostas majoritariamente por trabalhadores rurais ligados, sobretudo, ao 
plantio da cana de açúcar. Essa hipótese foi discutida durante a audiência e levada em conside-
ração na decisão final. As opiniões eram bastante divergentes entre os representantes das agre-
miações. Alguns apoiavam a ideia por trazer maior visibilidade, outros recusavam-se a aceitar 
baseados nos argumentos apresentados acima. Após a apresentação da proposta e a discussão 
inicial, foi marcada nova audiência para decidir se haveria ou não esta mudança. 

No período entre as duas audiências a proposta passou a repercutir bastante na imprensa 
e, principalmente, nas redes sociais. Desta vez, o argumento que apontava um suposto racismo 
institucional intrínseco à proposta passou a ser colocado de maneira mais enfática, sobretudo 
quando somada a proposta de alteração no espetáculo de abertura oficial do carnaval. Na au-
diência seguinte, não houve consenso quanto ao Concurso de Agremiações e a Secretaria de-
cidiu manter o modelo já consolidado. Vale ressaltar que durante a primeira audiência a minha 
impressão era de que os representantes da sociedade civil ali presentes tendiam a aprovar a 
mudança, vislumbrando a possibilidade de maior visibilidade e, consequentemente, melhores 
condições para o Concurso. A proximidade com o final do ano – e, portanto, com o carnaval – e 
a falta de um consenso sobre a proposta fizeram com que a Secretaria recuasse, mas de fato me 
parecia ser majoritária a ideia de que a mudança seria positiva na tentativa de reduzir a desi-
gualdade existente entre o palco e o chão, ainda que de fato, durante a festa, o palco continuasse 
predominando.

Ainda que a mudança não tenha sido aprovada, a discussão sobre o caráter supostamente 
racista e classista das propostas continuou a repercutir após a audiência. Isto porque, em 
paralelo, começava a circular a informação de que a abertura oficial da festa não seria mais com 
o encontro de maracatus de baque virado, criado durante a gestão do PT e que se tornou um 
dos símbolos do Carnaval Multicultural do Recife. E aqui vem a terceira mudança proposta. No 
lugar do encontro de maracatus, que reunia diversas nações num espetáculo único na sexta-feira 
de carnaval3, a Secretaria de Cultura propunha agora um espetáculo de frevo. A discussão em 
torno dessa mudança foi intensa nas redes sociais e na imprensa, mas, diferentemente das an-
teriores, não houve um debate aberto ou uma audiência pública para ouvir opiniões contrárias. 
A definição foi interna e apresentada oficialmente ao público durante evento no Paço do Frevo 
onde foi anunciada a programação geral do Carnaval do Recife, além de alguns detalhes como 
decoração, abertura oficial, mudanças com relação ao ano anterior e etc. Esse evento contou 
com a presença de artistas, políticas, gestores e do público em geral, além de ter contado com 
ampla cobertura da imprensa.

Neste momento, é importante fazer uma breve observação. O encontro de maracatus 
durante a abertura oficial do carnaval do Recife é algo relativamente recente. Foi criado em 

3  Apesar de ser conhecido como trídio momesco – contemplando o domingo, a segunda e a terça –, 
o Carnaval do Recife possui oficialmente 5 dias, incorporando o já tradicional Sábado de Zé Pereira e, mais 
recentemente, a sexta-feira – quando acontece a abertura oficial da festa.
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2002 numa parceria entre a Secretaria de Cultura do Recife – àquela altura representada pelo 
gestor João Roberto Peixe – e pelo percussionista Naná Vasconcelos. A ideia, conforme infor-
mação do então secretario, era de criar um espetáculo que pudesse rivalizar com os espetáculos 
apresentados nos carnavais do Rio de Janeiro e de Salvador e, desta forma, chamar a atenção 
da mídia e dos patrocinadores. Aliada ao nome “Carnaval Multicultural do Recife” e a outras 
ações que foram sendo propostas e postas em prática durante aquele período (ANDRADE, 
2016), o encontro de maracatus se consolidou de tal forma que passou a ser reconhecida como 
uma tradição do carnaval local. A despeito de sua recente história, tornou-se algo que podemos 
incluir no rol das modernas tradições, conforme definição do sociólogo Renato Ortiz (2006).

Normalmente, quando falamos de tradição nos referimos às coisas passadas, preservadas 
ao longo da memória e na prática das pessoas. Imediatamente nos vêm ao pensamento 
palavras como folclore, patrimônio, como se essas expressões conservassem os marcos 
de um tempo antigo que se estende até o presente. Tradição e passado se identificam 
e parecem excluir radicalmente o novo. Poucas vezes pensamos como tradicional 
um conjunto de instituições e de valores que, mesmo sendo produtos de uma história 
recente, se impõem a nós como uma moderna tradiçãoo, um modo de ser. Tradição 
enquanto norma, embora temperada pela imagem de movimento e de rapidez. (ORTIZ, 
2006, p. 207)

 Por essa perspectiva, podemos falar que o encontro de maracatus na abertura oficial do 
carnaval se estabeleceu como tradição no contexto da festa. E criou uma norma que passou a 
ser possível – a do diálogo entre diferentes nações num único baque e sob o comando de um só 
mestre – apenas no contexto do carnaval. Acabar com isso, argumentavam os que eram contra a 
medida, significava destruir uma tradição local. E, ainda pior: significava acabar com uma tradi-
ção ligada às expressões culturais de matriz africana, o que significaria um racismo institucional 
de uma gestão que vinha sendo caracterizada pela falta de diálogo.

 Outro aspecto precisa ser lembrado. A proposta inicial de João Roberto Peixe, segundo 
informações de interlocutores diferentes durante pesquisa de mestrado e também durante essa 
pesquisa do doutorado, era de realizar uma abertura do carnaval promovendo diálogo entre 
diferentes agremiações de expressões culturais tradicionais do carnaval local. Dessa forma, 
estava prevista uma variação nas expressões contempladas, sendo o maracatu de baque virado 
apenas a primeira delas. Era, portanto, parte do projeto inicial do Carnaval Multicultural do Re-
cife contar com a alternância nesse encontro que marca a abertura do carnaval. Desta forma, a 
tradição que agora estava sendo defendida é fruto de uma mudança no projeto inicial e também 
de pressões internas para a manutenção do encontro de maracatus como norma. Esse aspecto, 
no entanto, não foi apresentado no debate público que sucedeu a notícia de que, em 2018, a 
abertura do Carnaval seria realizada pelo Quinteto Violado, grupo musical reconhecido local e 
nacionalmente com mais de 45 anos de história. 

A escolha de uma banda – ainda que com valor cultural reconhecido pelos seus pares – 
para substituir o encontro de maracatus na abertura da festa talvez tenha contribuído para que 
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houvesse resistência à proposta. Jogava luz num dos grandes conflitos do carnaval do Recife: 
a disputa entre chão e palco. Saia de foco um espetáculo primordialmente de chão – ainda que 
o palco/passarela se fizesse presente e central durante o evento – que reunia centenas de batu-
queiros proveniente sobretudo dos bairros periféricos da cidade, das classes menos favorecidas, 
num grupo compostos majoritariamente por pessoas negras, e subia ao palco uma banda repre-
sentante de uma tradição fortemente ligadas às classes médias e altas da sociedade local, que 
em determinados momentos foi posta, ainda que equivocadamente, entre os grupos próximos 
ao Movimento Armorial. O espetáculo em homenagem ao frevo tinha como argumento central 
apresentar o ritmo mais próprio do carnaval local a partir de uma leitura cronológica e contou 
com a participação de diversos convidados especiais, artistas de várias gerações da cena local.

Neste caso, a pressão da sociedade civil não foi suficiente para fazer a Secretaria de 
Cultura recuar em seu projeto. A saída encontrada foi realizar o tradicional encontro de ma-
racatus no dia anterior, na quinta-feira. Ainda não seria a abertura oficial do carnaval, mas o 
encontro estava mantido como um desfile pelo Bairro do Recife. Entre os integrantes e lide-
ranças das nações de maracatu, uma afirmação: o carnaval do Recife passava, a partir de então, 
a ter sua abertura oficial na quinta-feira, ganhando assim mais um dia de festa. Esta foi uma 
forma de disputar os sentidos da festa e se posicionar politicamente. O que ficou aparente neste 
episódio foi um outro modo de articulação política. Na disputa pelos sentidos da festa – e o 
posicionamento das nações é apenas um elemento entre as diversas possibilidades – um tipo 
específico de relação se apresentou relevante. 

No anuncio oficial da programação do carnaval, a secretária Leda Alves explicou como 
havia surgido a ideia de realizar a mudança na abertura do carnaval. Segundo seu relato, a Se-
cretaria de Cultura já estudava fazer essa alteração e, por coincidência, o Quinteto Violado apre-
sentou uma proposta que, talvez por intervenção divina – segundo a própria Leda Alves – se 
encaixava perfeitamente no que pretendia a Secretaria de Cultura. O discurso da secretaria foi 
complementado por outras duas narrativas construídas em momentos distintos para explicar a 
situação. Em entrevista a um jornal local, um dos integrantes do grupo afirmava que a proposta 
havia sido encomendada pela Secretaria de Cultura. Em outro momento, um outro integrante 
declarou, em conversa particular, que havia aproveitado uma ocasião familiar para propor o 
projeto à Secretária. As três versões, longe de serem opostas, se complementam para a melhor 
compreensão do processo de construção da abertura do carnaval do Recife como uma mistura 
de interesses públicos e privados que refletem na festa popular.

Às diferentes formas de articulação política acima citadas, soma-se uma outra que foi 
observada paralelamente às discussões sobre o concurso, o edital e a abertura do carnaval. 
Trata-se de uma articulação empreendida por cantores e grupos locais tradicionalmente ligados 
ao carnaval de palco. Cantores e cantoras de frevo e samba, além de bandas e orquestras com 
forte relação com a festa. Reunidos num grupo denominado Coletivo Pernambuco, passaram a 



375

se articular para pressionar a Prefeitura do Recife por mais espaço para os artistas locais na grade 
de programação do carnaval, além de melhorias nas condições de contratação e pagamento.

Apesar de existir há mais tempo, o Coletivo Pernambuco passou a ter uma atuação mais 
sistemática, com reuniões semanais e pauta de reivindicações divulgada na imprensa, a partir 
de 2017. Algumas pautas relacionavam-se com a classe artística de forma geral, como a des-
burocratização do processo de pagamento dos cachês artísticos e a agilização na liberação dos 
recursos. Outras, no entanto, eram mais especificamente relacionadas aos integrantes do grupo, 
caso este da inclusão dos artistas na grade de programação do carnaval. Este último aspecto me 
interessa mais para a compreensão dos diferentes contextos de articulação política e de como o 
entrelaçamento desses contextos vai refletir no resultado final da festa.

As reuniões do grupo acontecem semanalmente no escritório de um dos integrantes e, 
apesar de não ter participado de nenhuma delas, tive contato com a estrutura e as deliberações 
do grupo a partir de um relação muito específica: meu pai, artista local, faz parte do grupo. Em 
conversas particulares, pude compreender um pouco melhor o funcionamento do grupo e como 
pensam seus integrantes. Minha atuação, nesse caso, é bastante particular. Além de observar 
a distância através da repercussão nas redes sociais e na imprensa, passei a conversar bastante 
com meu pai sobre as ações do grupo e, em alguns momentos, a auxiliar com informações 
sobre editais, esclarecimentos sobre processos de decisão e até na escrita de textos que seriam 
divulgados na imprensa. Nesse sentido, tive uma atuação minimamente ativa, ainda que não 
integrasse o grupo.

De forma geral, o que foi possível perceber nessa observação foi a falta de organização 
existente entre os artistas envolvidos no sentido de conhecer os processos institucionais de 
tomada de decisão, as instituições envolvidas na definição das programações ou nos processos 
de contratação e pagamento, além de amplo desconhecimento sobre as políticas públicas desen-
volvidas pela gestão de uma forma geral. Isso contratava com a relação que os integrantes das 
agremiações de cultura popular pareciam ter com a política pública e seus discursos. Enquanto 
os líderes das agremiações conheciam sua forma como representantes de uma coletividade e se 
apropriavam de discursos da própria gestão para poder garantir seus espaços e seus interesses, 
os artistas do Coletivo Pernambuco pareciam articular-se através de uma relação de compadrio 
com políticos – vereadores, deputados estaduais e federais – ou por relações de proximidade 
com gestores – secretários, presidente de fundação e até mesmo do Prefeito –, além de usar a 
visibilidade que possuem junto a mídia local como forma de pressão política.

É necessário observar que as formas de articulação política apresentadas brevemente aqui 
não são exclusivas dos grupos citados. Não é exclusividade dos grupos de chão, por exemplo, 
a apropriação do discurso da gestão como estratégia política, assim como não é exclusividade 
do palco o uso de relações compadrio com agentes públicos para conseguir seus espaços. É 
exatamente neste sentido que o conceito de entrelaçamento das lógicas sociais (OLIVIER DE 
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SARDAN, 2001; 2017)  não pode ser aplicado integralmente ao caso aqui exposto, ainda que 
influencie a leitura proposta na pesquisa. Ao apontar o entrelaçamento de lógicas sociais no 
desenvolvimento de políticas públicas, Olivier de Sardan parece sugerir a presença de grupos 
coesos que atuariam politicamente a partir de características homogêneas. Como destaquei 
acima, dentro dos grupos existem divergências e suas estratégias de articulação política variam 
de acordo com os atores envolvidos na disputa. Nesse sentido, talvez seja mais interessante 
falar em um entrelaçamento existente entre diferentes contextos de articulação política. E são 
esses contextos que vão formar os grupos, não o contrário. E os agrupamentos sociais serão, 
desta forma, sempre efêmeros.

Nesse sentido, Bruno Latour (2004) nos ajuda a inverter a lógica de pensamento sobre 
a política ao sugerir que ao contrário do que se possa imaginar, a política não seria um reflexo 
da sociedade em que estaria inserida, mas uma forma de relação dentre as quais servem como 
meio de fazer, ou criar, a sociedade. 

Para reencontrar a preciosa eficácia da palavra política, é preciso partir da idéia de 
que, segundo a vigorosa expressão de Mme. Thatcher, “a sociedade não existe”... Se 
ela não existe, é preciso fazê-la. E se é preciso fazê-la, é preciso estabelecer os meios 
para isto. A política é um destes meios. (LATOUR, 2004, p. 12)

 E não apenas os grupos vão se formar e se alterar a partir das relações políticas, mas 
os conceitos e ideias vão variar de acordo com o contexto de enunciação, do Outro com o qual 
nos relacionamos. Categorias como tradição, autenticidade e mesmo política vão operar de 
maneira relacional, podendo um mesmo ator ou grupo se referir a tradição ou a política de forma 
diferente a depender de quem seja o seu interlocutor no momento. O fato é que, ao considerar 
política como uma forma de relação, Latour parece sugerir que o processo de formação de 
agrupamentos sociais seria algo próximo do que se convencionou chamar de performativo. 

Se você não promover a festa hoje ou não imprimir o jornal agora, simplesmente 
perderá o agrupamento, que não é um edifício à espera de restauração, mas um 
movimento que precisa continuar. Se uma dançarina para de dançar, adeus à dança. 
A força de inércia não levará o espetáculo adiante. Por isso precisei introduzir a 
distinção entre o ostensivo e o performativo: o objeto de uma definição ostensiva 
permanece aí, não importa o que aconteça ao dedo indicador de quem assiste. Mas o 
objeto de uma definição performativa desaparece quando não é mais representado – 
ou, caso permaneça, isso significa que outros atores entraram em cena. E essa cena, 
por definição, não pode ser o “mundo social”, pois ele próprio fatalmente precisa de 
renovação. (LATOUR, 2013, p. 63)

Apesar do autor evitar expressamente a utilização deste termo, talvez seja coeren-
te dizer que a articulação entre atores sociais ocorra através de performances de formação 
do campo popular – e aqui vale destacar que o popular não se refere exclusivamente ao que 
convencionamos chamar cultura popular. E essa performatividade se expressa de diferentes 
formas a depender do grupo em formação ao qual observamos.
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Nesse sentido, a defesa do concurso de agremiações ou da abertura do carnaval com um 
encontro de maracatus pode ser ancorada na ideia de tradição da mesma forma que os artistas 
de palco, representantes do frevo canção, podem exigir seu espaço na festa e a manutenção de 
um modelo de carnaval baseado no palco. Como apontei anteriormente (ANDRADE, 2016), 
o modelo de festa pública privilegiando o palco como elemento central não é uma criação, em 
Recife, do Carnaval Multicultural. Na gestão anterior à do PT já é possível observar a criação 
de polos, inclusive descentralizados, de folia em que o palco é o ponto principal para onde 
convergem os foliões.

As observações acima apenas apontam algumas das formas de articulação política 
empreendidas pela sociedade civil em torno do carnaval. Além delas, há ainda a articulação do 
público presente nos polos descentralizados que vão atuar espectro do que James Scott (1990) 
vai chamar de infrapolítica. 

A partir da experiência no Carnaval do Ibura (ANDRADE, 2016) é possível observar 
que o público presente no polo descentralizado vai se movimentar pelo espaço da festa como se 
passasse uma mensagem. Ocupar o centro do polo, em frente ao palco, ou movimentar-se pelas 
margens, permanecendo inclusive fora do espaço delimitado oficialmente pode ser percebido 
como um discurso oculto que serve como sustentação para uma atuação política ativa e pública, 
como a criação de um dia de carnaval – fora da programação oficial – dedicado aos artistas e 
público ligados ao movimento LGBT.

A infrapolítica, aliás, é um elemento importante para compreender a atuação de todos 
os atores e grupos envolvidos na organização do carnaval, visto que na relação com a Prefeitura 
há um claro desequilíbrio de forças entre o Estado e a sociedade civil. O lado mais fraco, 
obviamente, vê sua atuação limitada por vários aspectos, sendo o medo de perder espaço na 
festa o principal deles. Esse medo pode ser observado, entre outros momentos, durante uma 
audiência pública na Câmara Municipal do Recife convocada em 2016 pela então vereadora 
Marilia Arraes, do Partido dos Trabalhadores, onde pretendia discutir um projeto de lei de 
sua autoria cujo objetivo principal era regular a contratação e pagamentos de artistas pela 
Prefeitura do Recife. Na ocasião, a vereadora decidiu convidar artistas, produtores e mestres 
para relatarem seus problemas na relação com a Prefeitura, mas se surpreendeu ao ver o silêncio 
do público presente. No mesmo momento, ela passou a destacar o medo existente na classe 
artística de forma geral em denunciar tais problemas. O medo é justificável. Em uma cidade 
cujo principal contratante é o poder público, não é razoável querer se desgastar com os gestores 
que estão no poder no momento e correr o risco de ver sua vida dificultada na hora de participar 
das programações culturais.

Para driblar esse problema, os grupos e artistas precisam criar estratégias que os permi-
tam pressionar o poder público municipal sem que haja um desgaste claro entre as partes e, na 
medida do possível, sem que haja um prejuízo individual. Nesse sentido, vemos nos últimos 
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anos uma articulação cada vez mais forte entre diferentes grupos de artistas tanto de chão quan-
to de palco para lutar por espaços. A observação dessa articulação não se encerra em si, mas 
se desdobra na tentativa de compreensão das formas de tomada de decisão que vão produzir a 
festa. O Carnaval do Recife é construído a partir de uma sucessão de decisão que são tomadas 
ora como respostas a pressões externas, ora pensando nas possibilidade de evitar tais pressões. 
Ainda que no nível do discurso, os processos de decisão sejam defendidos como democráticos, 
transparentes e participativos, há uma variedade enorme de possibilidades e nem sempre o 
discurso se materializa em prática. 

 À GUISA DE CONCLUSÃO

 As observações apresentadas neste relato nos mostram um pouco da complexidade de 
desenvolvimento de uma política pública de cultura. Interesses, emoções, racionalidades das 
mais distintas são acionadas por diferentes atores e grupos com o objetivo de modificar a festa. 
De forma geral, entre o projeto idealizado pela gestão pública e o produto final apresentado 
no formato de uma festa popular, muitas alterações vão ocorrer. Significa dizer que a festa 
carnavalesca é, sempre, um produto fundamentalmente diferente do que propunha inicialmente 
todos os atores envolvidos no seu processo de produção. É preciso então observar, então, de 
que forma os diferentes grupos vão fazer política e até que ponto essa política será responsável 
por influenciar na festa. Este é, sem dúvidas, um dos pontos de interesse da minha pesquisa que 
será abordado em seguida.
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CARNAVAL DE RUA DE SÃO PAULO: QUEM SERÁ O 
DONO DESSA FESTA?

Vinicius Ribeiro Alvarez Teixeira1

RESUMO: O carnaval de rua é um dos temas mais perenes no que se refere à vida 
cultural de São Paulo nos dias atuais. Objeto de disputas simbólica e material, a 
folia tem revelado novas questões pertinentes a aspectos relacionados à cidadania 
e também em torno das negociações existentes entre os principais agentes: poder 
público, iniciativa privada e sociedade civil. Intenta-se, então, neste trabalho, 
observar como esses processos têm se desenvolvido, bem como avaliar o que de 
fato está em disputa na realização do que pode ser chamado de “novo carnaval de 
rua de São Paulo”.

PALAVRAS-CHAVE: Carnaval, Cidadania Cultural, Cultura Urbana, Política 
Cultural

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem se verificado a intensificação e até em alguns aspectos 
a conformação de uma atividade sócio-econômica diretamente ligada à dinâmica do 
que pode ser chamado de novo carnaval de rua de São Paulo. Posto que ainda está 
em debate um modelo possível de organização da festa, é oportuno observar quais 
são os nós que precisam ser desatados pela gestão pública e os seus parceiros. Em 
um primeiro momento, parece imperioso que as políticas públicas atentem não só 
para o valor simbólico do carnaval e dos processos a ele intrínseco, como também 
contemplem garantias relativas, por exemplo, aos direitos sociais do trabalho, das 
regulações necessárias das práticas de mercado que se verificam nesse período, bem 

1  Mestre em Sociologia da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP); Especialista em Gestão de Projetos Culturais pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre 
Comunicação e Cultura (CELACC – ECA/USP). Pesquisador do Grupo de Estudos de Práticas 
Culturais Contemporâneas (GEPRACC – PUC-SP). E-mail: vini90@gmail.com
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como dos usos que a sociedade civil e as empresas fazem da cidade nesse período, observando 
atentamente para a relação entre o público e o privado. 

O presente artigo pretende analisar e trazer novos elementos para a discussão sobre 
a construção de um modelo de carnaval de rua próprio da cidade de São Paulo. Parte-se da 
avaliação de que as particularidades da cidade impedem que um modelo já existente - casos 
de Rio de Janeiro, Recife e Salvador - seja meramente replicado na dinâmica paulistana, 
determinando assim que os agentes envolvidos nesse processo sejam obrigados a pensar 
e construir um modelo adequado para a cidade. Este processo ainda em desenvolvimento 
coloca na ordem do dia algumas questões relativas à relação entre sociedade civil e o Estado, 
sobretudo, a prefeitura. Em linhas gerais, busca-se aqui observar quais são as respostas que 
o Estado tem encontrado para atender às demandas que o carnaval de rua cria.

2. O CARNAVAL É UMA “FESTA”

Uma das questões mais imediatas que a discussão sobre o carnaval apresenta trata do 
valor social e simbólico que tem em virtude de estar inserido em universo mais amplo que se 
refere à festa enquanto conceito. Nesse sentido, “festa” é uma categoria universal da cultura 
que tem um sem número de variações, isto porque muda de um contexto para outro, de uma 
época para outra, de um lugar para outro. No entanto, nos aspectos que fundam a “festa” 
como um enunciado e, dessa maneira, são recorrentemente verificados, a festa é percebida 
como um momento de ruptura da vida cotidiana que mistura previsibilidade com acaso, é 
experienciada e vivenciada coletivamente, além de conduzir ao êxtase comunal. A festa, em 
outras palavras, é ao mesmo tempo um momento de ruptura e renovação, no qual elementos 
de identidade e pertencimento são reforçados. 

 Ainda no que tange ao seu potencial simbólico e até mesmo reificador, a “festa” se 
apresenta como um importante recurso de afirmação política, social, étnica e territorial. Essa 
dimensão mais ampla de “festa” ora apresentada é respaldada pela compreensão adotada de 
que pode sua observação pode ser feita através da categoria durkheiminiana de “fato social 
total”, a qual enfatiza o aspecto coletivo e identifica dinâmicas políticas, culturais, sociais e 
econômicas que o trespassam (SANT’ANNA, 2013).

 Conforme apontou a professora Marcia Sant’Anna (2013), essa discussão acerca dos 
significados relativos ao campo conceitual em que se insere a noção de “festa”, no Brasil, no 
âmbito governamental, é elucidada pelo Programa Nacional do Patrimônio Imaterial no Decreto 
nº 3551, de 4 de agosto de 2000, através do enunciado “celebrações”, o qual define: “rituais 
e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de 
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outras práticas da vida social”. Curioso atentar para o fato de que este conceito compreende 
em seu escopo, entre outras práticas e sem tirar a ênfase da dimensão simbólica-cultural, o 
entretenimento. Esta ponderação se faz necessária em razão das discussões sequentes.  

3. BREVE HISTÓRIA DO CARNAVAL DE SÃO PAULO

 O carnaval de São Paulo tem suas origens em uma manifestação chamada entrudo, 
existente desde o século XV e trazida pelos portugueses, cuja brincadeira consistia em atirar 
água e outros líquidos entre os próprios foliões, também conhecida como “mela-mela”. Passado 
algum tempo, já na metade do século XIX, a maneira como a população começou a brincar 
o carnaval mudou, muito em razão das transformações que a expansão cafeeira simbolizou. 
Nessa conjuntura, a parcela da população mais endinheirada e preocupada em viver uma 
vida burguesa de influência europeia passou a buscar formas de divertimento carnavalesco 
diferentes das práticas características das camadas populares. A partir de então, conforme 
demonstrou Santana Mestrinel (2010), São Paulo viu surgir um carnaval de luxo voltado para 
a elite econômica da cidade, apelidado como carnaval veneziano, realizado, sobretudo, em 
importantes salões e clubes da cidade. Concomitante a esse carnaval realizado pela dita alta 
sociedade, outro é entoado pela parcela mais pobre da cidade, este contava como elementos 
centrais a dança e a música, cujo espaço de realização era a praça pública, isto é, as ruas. Este 
carnaval de caráter mais popular é o embrião dos cordões, dos ranchos, das escolas de samba 
e dos blocos carnavalescos.

 Ainda segundo Santana Mestrinel (2010), os grupos carnavalescos paulistanos surgiram 
sob a tutela, em sua maioria, de líderes e mestres provindos do interior do Estado, o que 
determinou que os festejos carnavalescos paulistanos fossem profundamente influenciados 
pelas manifestações interioranas, estas fortemente marcadas pelo caráter religioso-profano, 
presente, por exemplo, na festa de Bom Jesus de Pirapora. Além disso, o samba paulista, 
denominado por Mário de Andrade como “samba-rural”, também carregava em sua essência 
os batuques das culturas de matriz africana. O chamado samba-rural de São Paulo, fundado 
basicamente nas tradições interioranas e nos batuques das populações negras, sem uma 
interferência direta, imediata e profunda da cultura urbana, conservou-se como tal até pelo 
menos a década de 1930. 

 A história das culturas do samba e do carnaval de São Paulo difere muito da história 
do Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro por ter sido capital do Império português 
no início do século XIX logo incorporou aspectos da cultura urbana e européia nas suas 
manifestações. O que havia de comum entre as expressões carnavalescas fluminense e paulista 
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por décadas, até meados da metade do século XX, era justamente as raízes negras e africanas 
da música e da dança.

 Já na segunda metade do século XX, o modelo carioca de carnaval, amparado pela 
indústria cultural que estava se conformando e muito pautada pela ideia da busca de uma 
identidade cultural nacional, vai se consolidando e se sobrepondo ao modelo paulistano, 
significa dizer que os “elementos regionais característicos de São Paulo acabaram se perdendo 
e foram gradativamente substituídos por elementos típicos do Rio de Janeiro” (MESTRINEL, 
2010).

 Essa prevalência do carnaval fluminense em relação ao carnaval paulistano resulta 
na oficialização do carnaval de São Paulo, em 1967, por iniciativa do então prefeito Faria 
Lima, com um regulamento que não considerou quaisquer particularidades do carnaval 
paulista, replicou-se meramente o regulamento carioca em São Paulo. Em outras palavras, a 
regulamentação adotada desconsiderou as especificidades dos grupos carnavalescos paulistas 
e optou apenas por reproduzir padrões de sucesso voltados às escolas de samba do Rio. Esse 
movimento obrigou os principais cordões de São Paulo a se movimentarem para se tornarem 
escolas de samba, tal qual o modelo carioca, bem como determinou que se adaptassem às 
exigências estéticas, estruturais, artísticas da nova regulamentação. Criou-se assim um padrão 
hegemônico de concurso carnavalesco de escola de samba que foi replicado por toda parte 
no Brasil. Nasce dessa conjuntura uma forma padronizada e institucionalizada de carnaval, 
que tem nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro sua maior expressão até os dias de hoje e 
é amplamente dominada pelos meios de comunicação. 

 O que se perceber a partir dessa breve análise histórica do carnaval de São Paulo 
é que concomitante aos processos de industrialização e urbanização, o carnaval foi sendo 
disciplinado e foi ganhando novas formas de organização. Interessa observar neste ponto, para 
a discussão que se apresenta, é que os modelos organizacionais do carnaval são determinados 
por dinâmicas próprias do tempo e do espaço às quais estão inseridos. Significa dizer então 
que o carnaval de São Paulo do início do século XX é muito diferente do carnaval de hoje, 
bem como o carnaval se realiza de formas diferentes nas mais diversas cidades do país. 
Evidencia-se, dessa maneira, que conjuntura e contexto influem diretamente nas formas de 
organizar e vivenciar o carnaval. 

4. NASCE UM NOVO CARNAVAL EM SÃO PAULO

 Os primeiros anos do século XXI marcam um novo momento do carnaval de São de 
São Paulo, há o ressurgimento de um tipo de carnaval que praticamente não se via mais, que 
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é justamente o tema central deste trabalho, o carnaval de rua. Depois do momento supracitado 
de consolidação do carnaval das escolas de samba, poucas manifestações carnavalescas 
tiveram algum tipo de expressão mais robusta na cidade de São Paulo, basicamente, o período 
carnavalesco na cidade ficou condicionado ao carnaval de sambódromo e de clubes, sem 
muitas opções reais de folia para os paulistanos em praça pública. 

 É também na virada do milênio que se verifica o aprofundamento acelerado dos 
processos de mercantilização e espetacularização do carnaval em todo o país. Conforme 
discutido anteriormente, se observado através de sua dimensão lato, isto é, através da concepção 
de “festa” que o carnaval detém, revela-se a suscetibilidade do carnaval às interferências de 
diversas dinâmicas próprias dos tempos atuais, entre elas, ações econômicas e técnicas. Na 
contemporaneidade, como se sabe, os processos da globalização (ou mundialização), sobretudo, 
no ocidente, incidem em quase todos os meandros da vida e promovem o desenvolvimento da 
comunicação, de novas tecnologias e de fenômenos comerciais. Essa conjuntura determina que 
os carnavais estejam cada vez mais ligados e sejam cada vez mais mediados pelos processos 
urbanos e capitalistas. 

5. QUESTÕES RELATIVAS À POLÍTICA CULTURAL NA CIDADE

 Em São Paulo, onde há uma forte concentração financeira e comercial, onde a vida 
cultural é bastante rica, diversa e latente, o desenvolvimento de práticas comerciais atreladas 
ao simbolismo e todo o mundo alegórico do carnaval encontra espaço mais do que privilegiado. 
Em razão dessa lógica, o carnaval é visto cada vez mais, por parte de gestores públicos a 
empresários, como produto do que pode ser chamado de marketing urbano, o qual interessa 
às esferas públicas e privadas. 

   Conforme define a “Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade de 
Manifestações Culturais” (2005), documento bastante reconhecido e difundido entre agentes da 
cultura, as políticas culturais na modernidade devem compreender os mais variados produtos 
materiais e simbólicos, bem como os produtores, os artistas, os partícipes em geral inseridos 
na dinâmica cultural podem estar ligados ao setor público e/ou ao setor privado. 

A autora Bettina Heinrich (2008) destaca três agentes cruciais na dinâmica cultural 
da contemporaneidade: “o governo local/autoridades públicas, o cenário cultural autônomo/
terceiro setor e os empresários culturais”. Além destes, há ainda inúmeros outros agentes 
independentes e não-organizados que fazem parte dessa dinâmica e, muitas vezes, invisíveis 
para os que detêm o controle seja da máquina pública ou do capital.  
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A política cultural, então, começa a se desenvolver de forma mais autônoma, com 
contornos legais mais claros e com campo de atuação maior. Dois enunciados são fundamentais 
para a compreensão dessa realidade que começou a se conformar em meados dos anos 1980 
e 1990, o primeiro deles diz respeito à dimensão antropológica de cultura, a qual promove o 
alargamento do conceito de cultura, entendido não apenas pelo viés da produção cultural em 
sentido restrito ou apenas no âmbito das belas artes, da dita alta cultura e do artesanato, não 
trata somente das produções do espírito, mas, a vida social é compreendida em sua totalidade, 
tanto material, quanto simbólica, isto é, os modos de ser, de fazer e viver são contemplados. 
Outro conceito importante para a compreensão do movimento que ocorre no final do século 
XX no âmbito da cultura se refere ao de “cidadania cultural”, definido pela filósofa Marilena 
Chauí da seguinte maneira: “a cultura como direito dos cidadãos e como trabalho de criação” 
(CHAUÍ, 2006, p. 67). A partir dessa noção, tem-se mais claramente o que são os direitos 
culturais, definidos enquanto o direito ao acesso à produção, à fruição e à participação cultural 
da população.

 A distinção entre a concepção antropológica e sociológica de cultura elucidada por 
Isaura Botelho (2001) ajuda na reflexão acerca do que está posto para o poder público e 
também para a sociedade civil no que se refere aos conflitos que se verificam no debate sobre 
o carnaval de rua na cidade de São Paulo. Enquanto a dimensão antropológica de cultura 
trata da produção do ser humano tanto no seu aspecto simbólico, quanto material, bem como 
dos modos de pensar e sentir; a concepção sociológica concentra-se, por assim dizer, no 
campo organizacional, isto é, trata das “demandas profissionais, institucionais, políticas e 
econômicas”, o viés sociológico refere-se, então, aos sistemas organizados. Dessa maneira, 
as políticas públicas de cultura têm no espectro sociológico espaço privilegiado de ação, em 
razão das características citadas, as quais permitem formulação de planejamento e a busca de 
resultados previsíveis. 

Na avaliação de Botelho (2001), para tratar a cultura em seu sentido antropológico a 
partir da administração pública, a ação deve ser empreendida prioritariamente na instância 
municipal, isto porque é através das prefeituras que se chega mais próximo da vida cotidiana 
das pessoas, é o ente federativo mais diretamente ligado ao fazer cultural da população.  

  A cultura no centro da construção urbana permite que desenvolvimento humano, eco-
nômico e social estejam correlacionados e caminhem juntos, posto que o campo da cultura é 
amplo, flexível e híbrido. Uma cidade culturalmente vibrante atrai novas ideias, novas pessoas, 
promove o encontro das diferenças, fomenta a diversidade e produz um campo imenso de possi-
bilidades. Assim sendo, uma cidade como São Paulo deve proteger e promover todo e qualquer 
tipo de arte, do clássico ao pop, da arte de rua à alta cultura, da cultura tradicional erudita à 
cultura tradicional popular, pois há espaço e possibilidades.
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Partindo da perspectiva de que a política cultural é também um dos tipos de política ur-
bana, entende-se que a cultura é um meio possível para a realização de políticas de mobilidade 
urbana, de saúde pública, de educação, de lazer e turismo, em suma, é uma política essencial-
mente transversal que não se reduz à sua pasta, superando-se assim as divisões de tratamento 
com cultura e a encara como parte inseparável da vida. Reitera-se, com isso, a sua função cida-
dã, mais do que isso, humana. O entendimento, portanto e, em suma, do presente trabalho é de 
que a cultura é um importante instrumento e meio de melhoria das condições humanas, sociais 
e econômicas da cidade, tanto no que tange aos aspectos relacionais, entre os próprios cidadãos 
ou entre as pessoas e a cidade, como no que concerne às profundas diferenças sócio-econômi-
cas de São Paulo.  

Conforme demonstrou DaMatta (1979), a regra durante o carnaval entre os foliões é 
não ter regra, é praticamente um momento de suspensão dos ordenamentos que regem a vida 
cotidiana dos cidadãos. É sobretudo, neste aspecto, que o impasse entre Estado e os blocos 
carnavalesco se impõe. Os blocos, em geral, são formados em condições e elementos mais 
espontâneos, a informalidade é um dado da sua organização, os recortes que o fazem se tornar 
bloco são inúmeros e variam de um grupo para outro, podem ser de classe, gênero, étnico, 
sócio-político, enfim, são condições gerais de existência social que os levam à união. Curioso 
atentar para o fato de que na própria semântica da palavra bloco aparecem as ideias de unidade, 
homogeneidade, semelhança, que são justamente os elementos que possibilitam a conformação 
e existência de um bloco carnavalesco. Para colocar o bloco na rua é preciso se criar uma rede 
de cooperação entre amigos, vizinhos, conhecidos e parceiros dispostos a realizá-lo, salvo ex-
ceções, sem qualquer tipo de remuneração, a não ser o prazer de brincar o carnaval com seus 
pares. Portanto, os blocos, em oposição à estrutura governamental, são pouco burocratizados 
e muito informais, acarretando, dessa maneira, o imbróglio entre seus idealizadores e a gestão 
pública, no caso desse estudo, a prefeitura de São Paulo.   

  O debate que está posto hoje na cidade de São Paulo no que concerne às disputas exis-
tentes em torno do carnaval de rua trata justamente da maneira como é gerido, como é finan-
ciado, como é regulado. A discussão ganha ainda mais substrato na gestão do ex-prefeito João 
Dória, dado que privilegiou ações junto à iniciativa privada, transferindo muitas vezes compe-
tências tidas, até aquele momento, como estatais para as empresas, em oposição à gestão an-
terior de Fernando Haddad, que embora também tenha recorrido às parcerias público-privadas 
para realizar a festa, buscou enquadrar o carnaval no espectro das políticas públicas voltadas 
para o campo da cultura.

 No primeiro ano da gestão Haddad, isto é, 2013, o poder público começou a tratar 
diretamente da organização do carnaval de rua, atendendo reivindicações de muitos blocos e 
agentes de cultura, dado que até aquele momento a prefeitura paulistana intervinha muito pon-
tualmente na organização do evento e, em geral, adotando medidas restritivas, um caso bastante 
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emblemático foi a proibição do bloco Baixo Augusta, hoje o maior bloco da cidade, de circular 
pelas ruas da região da rua Augusta pelo então prefeito Gilberto Kassab. 

 Em seis anos, de 2013 até hoje, a prefeitura de São Paulo alternou de comando três ve-
zes, Fernando Haddad ficou até dezembro 2015, João Dória assumiu em janeiro de 2016 e dei-
xou o cargo em abril de 2018, sendo, desde então, Bruno Covas, correligionário e vice-prefeito 
de Dória, o atual mandatário da cidade. Se no discurso as divergências são substanciais, sobre-
tudo, entre a gestão do PT e do PSDB, o que se percebe, na prática, é que o modelo de parceria 
público-privado tem se estabelecido como padrão e as mudanças de um carnaval para outro têm 
sido muito mais no sentido de compensar os erros mais significativos dos anos precedentes do 
que propor uma mudança drástica.

 No âmbito do legislativo, dois Projetos de Lei que tratam especificamente do carnaval 
de rua de São Paulo foram apresentados na Câmara Municipal de São Paulo até o momento. O 
primeiro deles de autoria do então vereador Nabil Bonduki do Partido dos Trabalhadores. Cuja 
lei estava em franca consonância com as diretrizes adotadas pelo então prefeito petista Fer-
nando Haddad e seu secretário de cultura Juca Ferreira no que tange à política cultural adotada 
pelos dois desde os primeiros momentos na prefeitura. 

Em linhas gerais, o texto buscava articular diversos órgãos públicos inseridos ou ligado 
à prefeitura de São Paulo em conjunto, sobretudo, com blocos na organização do carnaval de 
rua. Nesse caso, a prefeitura ficaria quase que inteiramente responsável pelo ordenamento do 
carnaval, a estruturação do carnaval ocorreria de dentro da prefeitura para fora, ainda que abrin-
do alguns canais de diálogo com a sociedade civil. O Projeto de Lei além de buscar instituir e 
disciplinar o carnaval, também tinha uma preocupação conceitual, dessa maneira, definiu-se o 
carnaval de rua como: 

o conjunto de manifestações carnavalescas voluntárias, sem finalidades lucrativas, 
não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo, que ocorrem em 
diversos logradouros públicos da cidade na forma de “blocos”, “cordões”, “bandas” e 
assemelhados, com a finalidade de fruição, promoção e estimulo a cultura e diversidade 
da Cidade de São Paulo. (PL0298-2016)

 O segundo Projeto de Lei foi apresentado pelo vereador Aurélio Nomura do PSDB, no 
entanto, posteriormente, foi muito modificado pelo vereador Milton Leite do DEM, ao ponto 
da emenda ter provocado uma polêmica e uma reação por parte dos blocos. O PL transfere boa 
parte das atuais prerrogativas da prefeitura para os blocos e para a iniciativa privada. Embora 
aprovada em primeira instância, o projeto está estacionado muito em razão da forte resistência 
protagonizada pelos representantes dos blocos que argumentaram que a lei simbolizaria uma 
censura ao carnaval de rua de São Paulo. Questionava-se, em outras palavras, a viabilidade do 
carnaval com tamanha burocracia e tantas contrapartidas. Segundo ativistas e foliões, a medida 
tinha como objetivo inviabilizar as manifestações espontâneas e independentes. 
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 O que é possível perceber a partir desses Projetos de Lei e das conjunturas brevemente 
apresentadas é que há na cidade uma disputa entre dois modelos de carnaval, um centrado na 
gestão pública, isto é, profusamente nos domínios da prefeitura, outro que coloca o poder pú-
blico como gerente do carnaval e restringe sua ação à regulamentação, orientação e penalização 
quando do descumprimento das normas estabelecidas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O carnaval de rua de São Paulo tem se tornado um dos temas mais vivos das políticas 
públicas tanto no que se refere ao campo da cultura, quanto ao terreno do urbano na cidade. 
Isto porque as disputas políticas e simbólicas que atravessam a questão acabam se convertendo 
em uma discussão acerca dos sentidos da cidade. É curioso perceber dessas tensões existentes 
como periodicamente elas são amainadas ou recrudescidas de acordo com a conjuntura, geral-
mente, municipal, mas que não fortuitamente é atravessada também por questões relativas ao 
plano estadual e federal. 

Esses movimentos revelam uma profunda aproximação do carnaval com a política, até 
mesmo com o jogo político. Para além do debate direto entre blocos, foliões e órgãos públicos, 
há ainda um movimento que se dá de forma indireta, o qual vale um estudo futuro mais apro-
fundado, que reside nas ações da prefeitura, isto é, nas políticas públicas e/ou nas intervenções 
realizadas, ou nas bandeiras levantadas pelos blocos, nos motes que propõem, nos símbolos 
que levam para a rua durante o carnaval. Tudo isso é parte de uma dinâmica que vem ganhando 
força na cidade de São Paulo.

O que se verifica a partir das discussões ora apresentadas é que o carnaval de rua de São 
Paulo ainda não tem um modelo consagrado e totalmente estruturado de organização, ao con-
trário, tem dois projetos em disputa, ainda que um deles, mais próximo do modelo carioca de 
carnaval de rua, pautado pelas parcerias público-privadas, goze de maior legitimidade entre a 
maior parte dos agentes envolvidos na sua realização. Por outro lado, embora o modelo de ins-
piração soteropolitana tenha bastante resistência entre muitos desses atores, sobretudo, dos or-
ganizadores e militantes de blocos de rua, tem bastante respaldo entre alguns gestores públicos 
e importantes empresários. Ainda é cedo para avaliar qual dos dois modelos se consolidará ou 
se desse embate São Paulo inventará uma nova forma de fazer carnaval de rua. De certo, do que 
foi explorado aqui, é que o carnaval de rua de São Paulo se transformou em um importante ativo 
comercial, instrumento do turismo local e objeto de estudo do campo das políticas culturais.
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EM BERTIOGA, CARNAVAL É MAIS FAMÍLIA

Elisa Selvo Chaves1

 

RESUMO: O texto aborda o carnaval de rua no município de Bertioga em suas 
manifestações lúdicas que atraem o público familiar, distanciando-se das grandes 
e dispendiosas festividades. Na contramão do que ocorre nas cidades globais, a 
ocupação do espaço público é aberta e acolhedora. Apesar da ausência de políticas 
públicas que garantam o planejamento e a continuidade dos desfiles, indivíduos 
e coletivos organizam-se de forma a manter viva a tradição e superar os desafios 
gerados pelo parque de residências de veraneio e pelo turismo baseado em 
sazonalidade. As narrativas de cada bloco, seus impulsos e componentes históricos 
fazem parte de um enredo que gera pertencimento e identidade. O Plano Municipal 
de Cultura - Lei 1219, de 29 de junho de 2016, publicada no Boletim Oficial do 
Município n◦ 725 em 02 de julho de 2016 – apresenta-se como o primeiro esboço 
de política pública que objetiva contemplar tais iniciativas.

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas, blocos de rua, patrocínio, Bertioga

INTRODUÇÃO

Sem a intenção de minimizar a complexidade que a temática abriga, o artigo 
tem como objetivo trazer à tona considerações sobre o carnaval de rua do município 
de Bertioga, litoral do estado de São Paulo.

Uma dinâmica de ocupação repentina de espaços para a construção de 
residências de veraneio gerou, concomitantemente, a expansão de áreas de alta 
convergência migratória, afetando acentuadamente o senso de pertencimento e 
vocação da população.

1  Presidente do Conselho de Políticas Culturais de Bertioga, nas gestões 2012 a 2014 e 2014 a 
2016, graduada em Turismo pela Faculdade Anhembi Morumbi com pós-graduação em Comunicação 
Empresarial pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e especialização em Gestão Cultural 
pelo SESC. Desenvolveu carreira em treinamento corporativo. E.mail: elisaselvo@gmail.com
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Nesse contexto, alguns indivíduos e coletivos foram capazes de resgatar e preservar o 
fator humano na festa que muitas vezes é considerada apenas como mercadoria turística. Desta 
forma, o carnaval bertioguense manteve-se como um evento familiar que comporta a presença 
de idosos, jovens e até bebês, levando conteúdos simbólicos a públicos não tradicionais. Até 
os que não apreciam o burburinho do carnaval conseguem se encantar com a passagem dos 
blocos.

As mutações próprias da apropriação cultural, em seus aspectos acumulativos e 
adaptativos são expostos como premissa para o entendimento do contexto enquanto a realidade 
da organização atual, as questões relacionadas ao patrocínio e fomento, a ausência de políticas 
públicas específicas e a abordagem do Plano Municipal de Cultura são descritos de forma a 
conduzir à análise e posterior condução a alternativas de solução.

ENTENDENDO O CARNAVAL ATRAVÉS DE SUA HISTÓRIA

As festividades do carnaval foram introduzidas no calendário cristão pela Igreja Católica 
no século XI, embora haja referências de que os festejos fizessem parte do calendário litúrgico 
desde o século VIII, com o objetivo de demarcar o período anterior à quaresma – considerada 
a celebração mais importante do catolicismo.

Rituais que já faziam parte da cultura da antiguidade, como em festividades consagradas 
à deusa Ísis no Egito, da Saturnália romana e da Kronia grega, foram importados, estimulando 
a liberdade de comportamento e a diversão. Tal tradição pagã ajustada ao catolicismo era uma 
estratégia para expandir a fé católica em meio a um contexto que mesclasse várias crenças, 
lendas e tradições.

Na Idade Média o uso de bebidas alcoólicas, as danças e as músicas eram permitidos 
durante a Festa dos Loucos, espaço de lutas simbólicas, vivenciado nas ruas possibilitando o 
ingresso a todas as camadas da população e proporcionando uma válvula de escape diante das 
imposições do rígido controle moral e social vigente. Era momento em que o sagrado dava 
lugar ao profano. Nobres e membros do clero misturavam-se às pessoas comuns.

Em artigo integrante da dissertação intitulada O Mez de Grippe: a Babel carnavalizada, 
Claudiana Sorensen (SOERENSEN, 2011) cita a teoria do pesquisador russo Mikhail Bakhtin, 
que considera as manifestações carnavalescas do período medieval como um princípio 
organizado e coerente de compreensão do mundo.

Para o estudioso russo, o carnaval constituía um conjunto de manifestações da 
cultura popular medieval e do Renascimento e um princípio, organizado e coerente, 
de compreensão de mundo. O carnaval, propriamente dito, não é, evidentemente, um 
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fenômeno literário, mas um espetáculo ritualístico que funde ações e gestos elaborando 
uma linguagem concreto-sensorial simbólica. É esta linguagem bem elaborada, 
diversificada, una (embora complexa) que exprime a ―forma sincrética de espetáculo‖ 
– o carnaval – e transporta-se à literatura e é a essa ―transposição do carnaval para a 
linguagem da literatura que chamamos carnavalização da literatura.‖ (Bakhtin, 1981: 
105) A linguagem é profunda e comprovadamente concreta e 

sensível pelo ajuntamento de gentes, o contato físico dos corpos, os quais são providos 
de sentidos. O sentimento individual é de fazer parte da coletividade, ser membro do 
grande corpo popular. A unidade coletiva constitui-se pela dissolução das identidades 
individuais. O corpo individual deixa, até certo ponto, de ser ele mesmo e se une aos 
demais ao travestir-se por meio de fantasia e máscara – exigência a todos os corpos 
individuais para formar um único corpo.

Ocasião para exibir o grotesco, o cômico, o ridículo. Ocasião para se abolir hierarquias. 
Embora em nosso imaginário os bailes de máscaras e fantasias estejam relacionados às lindas 
máscaras decoradas retratadas nas festas venezianas, a maioria das máscaras utilizadas no 
período medieval detinha aparências monstruosas.

A obra de Pieter Bruegel, pintor belga A Batalha entre o Carnaval e a Quaresma – rica 
em alegorias e simbolismos – evoca o contexto religioso e seu impacto econômico nos Países 
Baixos em meados do século XVI.

Se a quaresma era uma época de penitência, o carnaval aparecia como um festejo que 
proporcionava diversão antecipando os quarenta dias de mortificação. Sob o ponto de vista 
de Michel Focault tratava-se também da forma das pessoas desafiarem o poder do Estado. 
(FOCAULT, 1978).

FESTEJOS CARNAVALESCOS NO BRASIL

O carnaval aparece desde os primeiros anos da colonização sob a forma de entrudo de 
tradição portuguesa, que marcava o período anterior à quaresma, caracterizada por brincadeiras 
e pegadinhas.

As primeiras referências ao entrudo em Portugal datam de 1252, durante o reinado 
de D. Afonso II, não relacionado a atividades carnavalescas, mas sim inserido no calendário 
religioso. As brincadeiras, em suas diversas formas nem sempre aceitáveis, do entrudo são 
mencionadas de forma mais consistente por ocasião do reinado de D Sebastião.

Desde meados do século XIX as ruas da cidade do Rio de Janeiro eram invadidas, no 
período do carnaval, por grupos de pessoas dispostas a se divertir, sendo o primeiro registro 
de blocos licenciados pela polícia do Rio datado de 1889.
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Em “O Livro de Ouro do Carnaval Brasileiro”, o pesquisador Felipe Ferreira menciona 
a existência no Rio de Janeiro de duas grandes categorias de entrudo: O Entrudo Familiar e o 
Entrudo Popular. (FERREIRA, 2004). No interior das casas senhoriais dos principais centros 
urbanos o entrudo era caracterizado pelo caráter delicado e harmonioso da convivência. 
Jovens lançavam limões de cheiro entre si para estabelecer laços sociais mais intensos entre as 
famílias. Nas ruas, ocorria o entrudo popular, onde escravos e a população menos favorecida 
lançavam entre si todo tipo de líquidos. Entre os extremos, havia toda sorte de entrudos. Ainda 
segundo o autor, “A festa carnavalesca moderna surge no início do século XIX, quando a 
burguesia brasileira resolve importar os bailes mascarados franceses para o Brasil e também 
passeios de grupos fantasiados em carruagens, que podem ser considerados os primeiros 
desfiles carnavalescos brasileiros”.

Em 1830, observam-se as primeiras tentativas de normatização e proibição para que 
brincadeiras mais agressivas fossem abolidas. As manifestações de direito à cidade e os 
espaços de luta políticas permanecem impulsionando a criatividade como força dinâmica 
do comportamento humano. Especialistas em vários campos e esferas do saber enfatizam o 
desafio indissociável do empoderamento de bens simbólicos por indivíduos e coletivos no 
espectro da discussão acerca da identidade. Segundo Dario Luiz Dias Paixão, muito mais do 
que um festejo ou um feriado, o carnaval merece um olhar que contemple as particularidades 
urbanas e a vida cultural da cidade.

“O Decreto-Lei 25, de 1937, conceitua o carnaval como Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, vinculando-o a fatos memoráveis da história do Brasil com 
excepcionais valores artísticos. O carnaval não é só uma festa do povo, como também 
gera ocorrências locais e regionais consideradas pelo Ministério da Cultura, Iphan e 
Unesco como patrimônios imateriais brasileiros. O artigo 216 da Constituição de 1988 
incorpora elementos da moderna visão do que seja o cultural e, sem dúvida, cabe ao 
governo fundamentar-se no Sistema Nacional de Cultura de forma descentralizada e 
participativa (Emenda Constitucional 71, de 2012) para planejar e organizar os festejos 
no sentido de ampliar a participação popular e o orgulho nacional”.

A POTENTE PERSPECTIVA DE RECONFIGURAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS 
EM BERTIOGA

Os blocos de rua do município de Bertioga representam iniciativas bem sucedidas de 
construção de sinergias a partir de uma consciência estruturada e socialmente estabelecida 
que opera permeando interesses autoconscientes da sociedade civil, proporcionando lazer 
e integração em suas várias formas (social, econômica, geracional, familiar) à população 
residente e com potencial de transformação das realidades locais. Como consequência 
veranistas, turistas e visitantes são contemplados com o resgate das tradições, marchinhas 
inéditas e possibilidade de convivência.



394

Face à ausência de políticas públicas municipais no campo da cultura em Bertioga, as 
apresentações dos blocos carnavalescos são construções de afeto à cidade e suas tradições, 
permeando fronteiras culturais e estruturando um legado de raízes profundas. Em seu genuíno 
interesse de criar uma base sólida para as manifestações carnavalescas em sua forma mais 
pura – acolhendo moradores, veranistas, visitantes e turistas em desfiles lúdicos para um 
público familiar gera-se um crescimento orgânico, preponderante na formação de público 
e capital cultural com tônica em inclusão e reforço das empatias entre os diversos enredos 
sociais do município.

ENTUSIASTAS CONSTRÓEM SUA PRÓPRIA HISTÓRIA E CATALIZAM O 
POTENCIAL TURÍSTICO DO CARNAVAL 

Se é bom para o nosso povo, é bom para quem nos visita. A premissa básica que 
define práticas turísticas sustentáveis parece mover um número significativo de cidadãos 
entusiasmados, que fazem a diferença quando o assunto é carnaval.

Bisnetos do Cacique detém uma história começa em 1999, mantendo nessas quase 
duas décadas de existência a essência do movimento de preservação da identidade caiçara 
representado por sua denominação, homenagem a um antigo morador da cidade, apelidado 
de cacique pela sua fisionomia. Conta atualmente com estrutura organizada de diretoria, 
participando ativamente em significativas ações em prol da comunidade.

Num Impurra que é Pió, a banda que reúne animados foliões há 28 anos e Os Vaquinhas 
que estreiam neste ano.

Unidos do Itapanhaú, um bloco carnavalesco que nasceu a partir do movimento popular 
Salve o Itapanhaú em sua luta contra o projeto de transposição do rio homônimo, manifesta-se 
de forma irreverente ao som de paródias de marchinhas.

Bloco do Harmonia, resultado da dedicação de voluntários que há seis anos mantém 
o bem sucedido projeto de dança de salão voltado à comunidade, surgiu em 2017 a pedido 
de participantes que já tinham afinidade com o carnaval, encanta pelo repertório clássico de 
marchinhas.

O Carnaval Solidário do Sistema Costa Norte, bem estruturado percorre os bairros 
trocando camisetas por alimentos não perecíveis a serem doados.
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FOMENTO, FINANCIAMENTO E PATROCÍNIO

Em um universo onde o financiamento de projetos através de leis de incentivo fiscal 
assume o primeiro plano é surpreendente a capacidade de articulação dos envolvidos em busca 
de apoiadores, parceiros e financiadores.

Venda de abadás, financiamentos coletivos (vaquinhas virtuais) e organização de 
eventos voltados à arrecadação de fundos, aliados a patrocínios diretos e indiretos, acabam 
tornando possível a realização do evento, que ainda é visto sob o prisma do turismo, na 
realidade um produto da efeméride cultural. Não há pesquisas sobre o impacto dos desfiles 
na movimentação econômica do município, o que dificulta qualquer discussão sobre editais 
de fomento para os blocos de rua.

Planejamento é, sem dúvida, a grande lacuna. Os dirigentes dos blocos enfrentam as 
questões cotidianas em suas próprias atividades e na administração dos projetos também 
em seu dia a dia. A ausência de uma agenda pública consistente gera a impossibilidade de 
programações antecipadas. O resultado é uma corrida de última hora em busca de fornecedores 
e apoiadores.

De qualquer forma, na contramão do que se vê nas cidades globais, o patrocínio privado 
ocorre como um grande mecenato. Considerando que a principal atividade econômica do 
município é o pequeno comércio, muitas vezes familiar e cuja geração de renda é sazonal, 
existe um movimento gerado pela afinidade e não por políticas de marketing corporativo. A 
relação entre patrocinador e patrocinado transcende a simples busca de sucesso e lucro.

O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

As manifestações representadas pelos pequenos blocos, voltados à família foram 
reconhecidas pelos participantes das oficinas de capacitação para a elaboração do Plano 
Municipal de Cultura durante a aplicação do Diagnóstico Rápido Participativo, estabelecendo 
em Vocações e Potencialidades 02 “Manutenção de festas típicas e iniciativas intergeracionais, 
representadas pelos blocos carnavalescos pequenos e voltados às famílias, eventos promovidos 
por coletivos locais como: projeto Harmonia, Sarau Arte Buriki, pela ocupação de espaços 
alternativos para a prática de atividades culturais e pelo artesanato local.”, tendo como 
impacto positivo a valorização da população local e como foco/temática o pertencimento. A 
Lei 1219 de 29 de junho de 2016, publicada no Boletim Oficial do Município número 725 
que, institui o Plano Municipal de Cultura de Bertioga reflete tal reconhecimento, não somente 
no diagnóstico cultural, mas em seus objetivos e metas, aprovados em audiência pública de 
22 de fevereiro de 2016.
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O objetivo 2 contempla a ampliação dos recursos municipais destinados à cultura. 
Sua meta 05 aponta para a sensibilização de associações e agentes culturais para o acesso 
democrático à cultura enquanto a meta 07 trata de convênios e parcerias firmados com 
organismos públicos e a iniciativa privada.

O objetivo 4 propõe a ampliação e democratização do acesso à cultura em todo o 
território de Bertioga, refletido em sua meta 14 que visa mapear o número de beneficiados 
anualmente por ações de formação artística e cultural no município, estabelecendo critérios 
de aumentos nesse número de forma a contemplar as populações dos dezenove (19) bairros 
das quatro (4) regiões.

Enquanto o objetivo 6 com foco na promoção do desenvolvimento social e econômico 
do município através da economia da cultura e economia criativa determina em sua meta 24 
o desenvolvimento do turismo cultural e criativo proporcionando local de aprendizagem e 
convivência para a comunidade e turistas

Impossível pensar em direito à cidade sem conceber expectativa de futuro a partir 
dos afetos e metáforas que tencionam as interpretações e afetam interesses. Ainda podemos 
pensar no carnaval de Bertioga como uma vivência que inclui plenamente o fator humano.

Embora ainda não exista uma intenção explícita do poder público em relação ao 
cumprimento sistemático do Plano Municipal de Cultura ou à construção de políticas públicas 
específicas, notam-se iniciativas que, de certa forma, valorizam o capital cultural. A agenda 
de 2019, denominada de Carnaval é Mais Família, retrata a intenção de preservar a tradição 
intergeracional das atrações. O Rei Momo receberá as chaves da cidade no dia 1º de março 
ao som do trio elétrico e com a animação do bloco Bisnetos do Cacique, o mais tradicional 
da cidade. Durante todo o evento, a prefeitura garante apoio logístico que inclui um carro de 
som, ambulância, estrutura de segurança, de limpeza urbana e de trânsito, além de um show 
no término dos desfiles.

Ainda há um longo caminho a percorrer no que se refere às políticas públicas de 
cultura que venham a estimular a manutenção das tradições e as manifestações simbólicas 
transformando de forma consciente a realidade de determinados territórios. Cabe à gestão 
municipal reconhecer e potencializar tais produções culturais, fomentando o protagonismo.

Em seu artigo Dimensões da Cultura e Políticas Públicas, Isaura Botelho defende 
um mapeamento efetivo não somente da produção e enfatiza a questão das avaliações 
socioeconômicas.

A discussão do que se entende por cultura e a avaliação do quadro hoje hegemônico 
nas diferentes esferas do Estado serão conduzidas aqui na direção de uma defesa da 
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formulação mais incisiva de políticas públicas, as quais, para serem eficazes, precisam 
de mecanismos capazes de mapear não só o universo da produção (tarefa mais fácil), 
mas também o da recepção nesse terreno, o que recomenda uma consideração do 
problema das pesquisas socioeconômicas na área da cultura. A parte final do texto 
tratará dessa questão, caracterizando a produção de conhecimento sobre a efetiva 
“vida cultural” da população, entendida como o conjunto de práticas e atitudes que 
têm uma incidência sobre a capacidade do homem de se exprimir, de se situar no 
mundo, de criar seu entorno e de se comunicar. A vida cultural do indivíduo não se 
faz apenas através do uso do chamado tempo livre e do dispêndio de dinheiro, mas 
comporta também atitudes em períodos em que o que domina não parece ser cultural, 
como o tempo do trabalho, o do transporte, por exemplo. Conhecer estas várias faces 
do cotidiano é fundamental para a formulação de políticas públicas consequentes na 
área.  (BOTELHO, 2001)

CONSIDERAÇÕES

Pensando nos espaços de encontro e nas diferenças culturais que encontramos entre 
os moradores do município em suas dimensões antropológicas e sociológicas, existe uma 
responsabilidade compartilhada de estabelecer compromissos sustentáveis na forma de 
políticas públicas apropriadas, adequadas e que atendam às demandas de todos os atores. 
Tensões geradas por processos de categorização e classificação ou pela burocratização podem 
ser mitigadas com a criação de regras claras e compactuadas. Planejamento prévio parece ser o 
componente faltante no processo. Imprevisibilidade é o elemento que inviabiliza a elaboração 
de diagnósticos, de estimativas financeiras e principalmente de articulações que contemplem 
a transversalidade dos festejos de carnaval.

Os blocos de Bertioga reafirmam seus compromissos com o carnaval de rua, buscando 
seus próprios recursos e procurando melhorar a vivência de novas gerações. A hora é de 
mostrar o que a população tem de melhor. Criar nos cidadãos de todas as classes e idades o 
necessário senso de pertencimento e valorização. Continuar buscando unidade nas iniciativas, 
ações e políticas públicas. Buscar um novo modelo de política pública que traga os atores 
culturais para desenvolvimento sustentável de Bertioga. Traçar uma rota entre o que somos 
e o que queremos ser.

Um município que valoriza a governança no campo da cultura, envolve-se em questões 
abrangentes como patrimônio material e imaterial, valores de direito da paz, cultura cidadã 
(política, alimentar e ecológica) construindo novos padrões que incluam a cultura de governar. 
A inclusão social não se realiza sem a inclusão cultural.

O Plano Municipal de Cultura de Bertioga é a ferramenta capaz de reforçar a governança 
democrática de forma plural, diversa e humanizada. Através de suas ações, metas e objetivos 
a continuidade de propostas significativas, como as representadas pelos blocos de rua, será o 
resultado de relações humanizadoras e éticas, sem disputas entre o poder público e a sociedade 
civil.
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ACESSO CULTURAL NA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO: EQUIPAMENTOS, REFORMA URBANA, 

ORÇAMENTO PÚBLICO

Veronica Diaz Rocha1 

RESUMO: O trabalho apresenta um quadro físico-financeiro sobre o acesso à 
cultura na cidade do Rio de Janeiro no que tange à distribuição territorial dos 
equipamentos e aos investimentos públicos municipais para a cultura nos anos de 
2018 e 2019. Levanta reflexões sobre as transformações urbanas, as políticas para 
a cultura e o modelo de cidade que as fundamenta.

PALAVRAS-CHAVE: Administração Pública, Políticas Culturais, Democratização 
cultural.

1 INTRODUÇÃO

A cidade do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do Brasil, de acordo com 
estimativa do IBGE tem hoje mais de 6 milhões e meio de habitantes. A capital 
fluminense, que já sediou a corte imperial e foi capital nacional, conta com um 
parque cultural diversificado que inclui equipamentos tanto privados como públicos, 
sejam eles municipais, estaduais ou federais. A distribuição desses espaços pelo 
território, no entanto, é bastante desigual, como se pode constatar no mapa 1 abaixo:

Mapa 1 – Equipamentos culturais da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro 

Fonte: Instituto Pereira Passos (IPP).
1 Mestranda em Políticas Públicas (UERJ). veronicadia@gmail.com.
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Levantamentos como o de Melo e Peres (2005) já apontavam o que hoje se confirma 
nas listagens e mapas oficiais do Estado ou do Município do Rio de Janeiro2: levando-se em 
conta a população de cada uma das cinco áreas de planejamento (AP)3, há maior concentração 
relativa de equipamentos nas AP 1 e 2. Desigualdade que, se pode ser explicada por razões 
históricas e econômicas, exige interferências por parte do poder público no sentido de garantir 
o acesso democrático à cultura. 

No entanto, a disposição para mudanças que eventualmente possa existir por parte dos 
gestores certamente sofre pressões relativas ao modelo de desenvolvimento urbano adotado. As 
transformações quanto ao modo de acumulação do capital observadas a partir das últimas décadas 
do século XX, de um sistema baseado na produção industrial a um outro, com hegemonia do 
capital financeiro e apoiado no uso progressivo das tecnologias de informação e comunicação, 
têm acarretado profundas alterações em vários aspectos da vida - em particular, a tudo o que 
se refere ao manejo do território urbano. Diz Lencioni (2008, p. 50) que: “Antecipando-se em 
30 anos, Léfèbvre (1970) mostrou a importância crescente do setor imobiliário, que controla 
o mercado de terras e constrói a cidade, defendendo a tese de que a urbanização iria suplantar 
a industrialização enquanto força motriz da expansão capitalista”.

Por outro lado, Harvey (2005) considera que o enfraquecimento dos estados nacionais 
frente aos interesses do rentismo tem aprofundado a “guerra dos lugares”, expressão de Milton 
Santos (2006) para a disputa entre os poderes locais pelos recursos internacionais. Essa relação 
comercial entre municípios e organizações internacionais, de acordo com Algebaile e Oliveira 
(2018), encontra hoje maior desembaraço em território brasileiro devido à elevação jurídica do 
“status” dos municípios, promovidos à condição de entes federados pela Constituição Federal 
de 1988. A autonomia assim adquirida permite que contratos sejam firmados diretamente 
com as prefeituras, sem que as instâncias, outrora hierarquicamente superiores, possam 
impor condições ou restrições que levem em conta um projeto nacional ou mesmo regional 
de desenvolvimento. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, sede de grandes eventos como a Copa de 2014 e os 
Jogos Olímpicos de 2016, esses fluxos financeiros se intensificaram com a reforma da região 
portuária, iniciada em 2011. Inspirado em iniciativas de renovação urbana como as de Buenos 
Aires, Lisboa, Barcelona, o projeto Porto Maravilha segue a lógica do “empreendedorismo 
na governança urbana” analisado por Harvey (2005).

No que aqui nos cabe, buscamos estudar de que modo essa política, que deixa como 
legado a criação de três grandes equipamentos, sendo dois deles no mesmo território4, incide 
sobre um contexto que historicamente acumula desigualdades no acesso à cultura. 
2 http://mapadecultura.rj.gov.br/categoria/espacos-culturais,http://www.data.rio/datasets/
estabelecimentos-culturais-municipais.
3 A cidade é dividida em 5 áreas de planejamento (AP), 16 regiões de planejamento, 33 regiões 
administrativas (RA) e 162 bairros. Ver em http://www.data.rio/datasets/676873c1e338486b91f1643197be0378.
4  O Museu de Arte (MAR) e o Museu do Amanhã, na região portuária, e a Cidade das Artes, na Barra da 
Tijuca.  

http://mapadecultura.rj.gov.br/categoria/espacos-culturais
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2 METODOLOGIA

O trabalho se desdobrou sob dois aspectos: o físico, relativo à distribuição territorial dos 
equipamentos culturais (EC), e o financeiro, quanto às prioridades definidas nos orçamentos 
municipais de 2018 e 2019. Na primeira parte, fazemos uma atualização dos dados sobre a 
população e a distribuição dos EC por área de planejamento (AP), limitando-nos a registrar os 
que estão sob responsabilidade da Secretaria Muncipal de Cultura do Rio de Janeiro, motivo 
pelo qual não foram incluídos praças, parques e florestas, por exemplo. 

No processo desta primeira aproximação à vinculação físico-financeira, não nos 
debruçamos sobre a especificidade de cada tipo de EC, e usamos a AP como unidade de 
análise, embora cientes das limitações que isso comporta, uma vez que cada área compreende 
um grande número de bairros com muitas disparidades sócio-econômicas entre si.

Na segunda parte, foi feito o levantamento quanto à aplicação prevista e executada das 
verbas municipais na área da cultura no ano de 2018, assim como a aplicação prevista para 
2019. As informações foram colhidas a partir da leitura do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 
e das Leis orçamentárias LOA 2018 e PLOA 2019, seguida por busca no site Rio Transparente 
para os valores executados para cada ação, metodologia desenvolvida pelo Coletivo Orçamento 
& Cultura (COC)5.

Esses procedimentos, no entanto, ainda não permitem identificar as despesas realizadas 
anualmente com cada EC – não com todos eles6. Não sendo possível também conhecer os 
investimentos realizados em cada AP, a opção foi associar quatro conjuntos de espaços (Lonas 
+ Arenas, Cidade das Artes, MAR + Museu do Amanhã, Outros Equipamentos da Rede) às 
quatro principais ações que para isso constam dentro do orçamento municipal, o que permitiu 
construir um primeiro retrato físico-financeiro da situação. Mesmo sem o desenho por AP ou 
por Região Administrativa (RA), o que constitui uma meta a ser alcançada, o que se conseguiu 
aqui é uma vista panorâmica que fornece informações atuais sobre o acesso à cultura na cidade, 
do ponto de vista físico-financeiro.

3 REVISÃO TEÓRICA

3.1 Cultura, Equipamentos, Acesso

Partimos de uma visão antropológica de cultura, que vincula o termo à produção e à 
circulação simbólica associadas a todo fazer humano, e que converge com a definição que 
considera que a “cultura abarca o conjunto dos processos sociais de significação ou, de um 

5  Ver ROCHA (2018) e ALONSO (2018).
6 Por meio de documentos públicos de livre acesso, não é possível saber a despesa anual com cada centro 
cultural, biblioteca, cinema ou planetário. Pelos últimos editais de ocupação, de 2018, sabe-se o valor anual pago 
pelos serviços de gestão de uma lona ou arena. Dos teatros, apenas alguns entram em processo de licitação. Na 
mobilização por emendas realizada pelo COC, conquistou-se a regionalização das ações, mas os EC discriminados 
constam como produtos, cuja consulta é mais limitada.



404

modo mais complexo, [...] o conjunto dos processos sociais de produção, circulação e consumo 
da significação na vida social7 (CANCLINI, 2009, pg 41). Ou seja, cultura entendida não 
apenas como obras ou produtos, mas como processos sociais. 

Assumimos também, como pressuposto, que participar da cultura de seu grupo social e 
de todas as vias institucionais de acesso, tanto aos bens culturais como à produção simbólica, 
aos processos de formação e ao conjunto do patrimônio material e imaterial que garantem 
a inclusão dos indivíduos na sociedade, é um direito inalienável de toda e qualquer pessoa, 
conforme Marilena Chauí (2006). 

Então, se distintas formas de cultura são produzidas diariamente por todos os grupos 
humanos, tal fenômeno evidentemente extrapola os chamados equipamentos culturais, locais 
criados ou socialmente determinados para sua difusão e comunicação. Assim, falar em acesso 
cultural, em primeiro lugar, não se reduz a indagar sobre o ingresso em um desses espaços8.

No entanto, não há como negar o importante papel que cumprem, seja no campo 
pedagógico, como abertura para leituras do mundo; seja como núcleo agregador, propiciando 
múltiplos encontros, seja no estímulo à indagação, à criação, à transformação, enfim, enquanto 
espaços qualificados de prazer, conhecimento, exercício de humanidade.

Em segundo lugar, na análise do acesso cultural intervêm múltiplos fatores, como 
a existência ou não do equipamento; o valor do ingresso e eventuais gastos adicionais; a 
existência de mediação que apoie a fruição, como apontam Melo e Peres (2005), e, ainda, 
a posse de certo capital cultural que permita valorizar e aproveitar as ofertas, e as inúmeras 
barreiras simbólicas que impedem o acesso, investigadas por Mantecón (2017).

Neste trabalho, apenas o primeiro item será computado, o que indica que, além das 
desigualdades citadas, referentes ao aspecto físico, outros estudos se fazem necessários, já que 
“[…] não adianta a cidade possuir uma infinidade de equipamentos públicos se as pessoas não 
são estimuladas a frequentá-los ou se apenas certos estratos sociais são estimulados a acessar 
tais equipamentos”. (Melo e Alves, 2003, apud MELO e PERES, 2005, p. 134). 

3.2 Cidade, Territórios, Reformas 

 No livro “Cidade partida”, de 1994, Zuenir Ventura abordava a cisão socioeconômica 
do Rio de Janeiro, trazida à tona em função da chacina de Vigário Geral no ano anterior. Se, 
como apontaram na época algumas críticas, a complexa realidade de uma metrópole não pode 
ser reduzida à divisão “morro” X “asfalto”, é inegável que o processo de globalização e, com 
ele, o uso das possibilidades especulativas que o urbanismo hoje oferece, vêm aprofundando 
o esgarçamento do nosso frágil tecido social. 

7  Grifo do autor.
8 Considere-se a riqueza de festas, feiras, procissões, desfiles, em praças ou outros espaços públicos 
abertos.  No entanto, referimo-nos aqui apenas aos espaços fechados pois, como dito anteriormente, a pesquisa 
volta-se apenas para os espaços sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro.
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 “A crise societária – que surge como violência aberta, preconceito, exclusão e morte 
[ratifica as] projeções da vida urbana que apontam para o alargamento do apartheid social 
e a perda de valores compartilhados”, observa Ana Clara T. Ribeiro (2005, p. 412). Em sua 
análise crítica, ela cita Gottdnier (1993) e destaca os processos de guetificação e gentrificação 
relacionados ao aprofundamento das desigualdades e à urbanização dispersa. 

 Na mesma linha, Ana Fani (2018) alerta que, atualmente, o urbano é mais do que o 
espaço da violência: “A violência urbana hoje é o próprio processo de urbanização”, com isso 
identificando os pressupostos da violência no bojo mesmo das propostas de reforma urbana. 
Quando o capitalismo, que já no fordismo transformara o tempo em mercadoria, transforma 
agora o espaço em mercadoria, impondo medidas segregadoras, criam-se condições que 
alimentam hostilidades e reduzem a coesão social. O espaço público, arena onde se desenvolve 
a luta de classes, prima pelo valor de uso e seu uso principal é a Festa. Agora, a cidade, como 
obra, vive a crise de tornar-se, ela mesma, produto. (LÉFÈBVRE, 2001). 

 Há consenso de que tais mudanças socioespaciais têm origem na crise do capitalismo 
do final do século XX, o que levou a uma reestruturação da produção, na qual vem a se 
estabelecer uma nova relação entre o capital imobiliário e o financeiro. (LENCIONI, 2008). 

 Esse processo vem trazendo inúmeras consequências, entre as quais, a redução do 
espaço público, que sempre esteve voltado preferencialmente aos interesses das elites mas, 
como diz Léfèbvre (2001), era aberto à participação popular na celebração da Festa. Dos 
condomínios fortificados aos “curraizinhos VIP”, dos resorts de luxo aos quiosques à beira-
mar, a privatização dos espaços aciona barreiras econômicas e culturais, para isso contando 
com o apoio dos órgãos públicos. 

 Bem, o ordenamento territorial, o controle do uso e a ocupação do solo urbano são 
atribuições da esfera municipal de administração, como lembram Algebaile e Oliveira (2018). 
No entanto, sabemos que hoje não é possível desconectar as escalas local e global; assim, 
ainda que entre tais atribuições se inclua a preservação do patrimônio histórico e cultural, via 
de regra se impõe a articulação de interesses que coloca o território a serviço do capital9. 

 A ênfase no território nos faz rever Foucault (2009) e a arte de governar: não é o 
território, o que se governa, mas as pessoas em relação às coisas, às riquezas, à subsistência. 
E mais, “São os homens em suas relações com estas outras coisas que são os costumes, os 
hábitos, as maneiras de fazer ou de pensar” (FOUCAULT, 2009, p. 128). Ou seja, a cultura.

9  Um exemplo recente é a disputa na definição do traçado do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que 
se sobrepõe a uma região histórica da cidade. Há um embate entre o reconhecimento da escravidão e o seu 
esquecimento, entre voltar-se para os registros do passado situados literalmente no fundo do poço e avançar com 
antolhos rumo ao futuro dos novos empreendimentos. Nessa disputa simbólica, que se dá concretamente no mesmo 
território, arqueólogos, historiadores, representantes do movimento negro e do Patrimônio Público vez por outra 
interrompem as escavações, obrigando ao reescalonamento de cronogramas em função de cacos de porcelana, 
botões, grampos, garrafas. Uma efêmera, mas importante vitória: o passado obriga o futuro a aguardar, pois é no 
tempo presente que os objetos-testemunha podem ser encontrados.
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 De forma quase diametralmente oposta, o que diz Milton Santos (2005, p. 255) sobre 
o Estado-Nação atual parece-nos válido para pensar também a cidade: “Hoje, quando vivemos 
uma dialética do mundo concreto, evoluímos da noção, tornada antiga, de Estado Territorial 
para a noção pós-moderna de transnacionalização do território.” 

 Essa cidade transnacional, aberta como espetáculo, mercadoria ou “butim”, despedaça 
uma noção anterior de cidade como espaço de encontro e universalização, onde se constroem 
os movimentos sociais e a democracia. Ao contrário, agora a própria “[…] cidade acabou 
tornando-se ‘agente de reprodução de desigualdades’. O tecido urbano nacional está cindido 
entre a parcela da cidade onde vigem os estatutos legais, rica e com infra-estrutura, e a 
ilegal, pobre e precária.” (BRANDÃO, 2007, p.212). Segundo Fani (2018), para além das 
desigualdades, os processos de desumanização atingem a todos, pois determinam uma forma 
de vida. Ela retoma críticas de Jacobs (2011) quanto à necessidade de uma diversidade de 
usos na configuração do desenho urbano, pois na divisão do espaço por funções ou setores, 
o esgarçamento dos lugares fragmenta a cidade e impõe distâncias desumanas. 

Os projetos de revitalização urbana que surgiram a partir dos anos 90, enunciados 
sob um discurso de melhoria da qualidade de vida e reaproveitamento dos recursos, visando 
a preparação da cidade para grandes eventos, não resolvem e até agudizam essas questões, 
pois o que move tais iniciativas se liga antes com a necessidade de reprodução do capital. 
Apoiando-se na insuficiência financeira das cidades e na decadência dos espaços urbanos, a 
solução proposta é a reinvenção de uma parte da cidade, a ser aberta para empreendimentos 
imobilários, facilitados pelas autoridades locais. (HARVEY, 2005).  

3.3  Políticas Culturais do Município

Na cidade do Rio de Janeiro, o projeto de revitalização da região portuária, desenvolvido 
a partir de 2011, seguiu um processo de construção de parcerias público-privadas e de criação 
de uma imagem para a venda que se encaixa perfeitamente na descrição de Harvey (2005), e 
na qual se enquadra a concepção dos grandes equipamentos. Dois deles situam-se na região 
reformada: o Museu de Arte do Rio (MAR), inaugurado em 2013, e o Museu do Amanhã, 
em 2015, ambos criados em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Independentemente 
de avaliações de qualquer ordem, é inegável que, juntos, constituem os principais símbolos 
do projeto Porto Maravilha e que jogam um papel importante na construção do imaginário 
da cidade que se deseja, contemporânea e internacional. O outro grande equipamento é a 
Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, inaugurado após adiamentos e polêmicas em 2013. 
Embora o projeto seja anterior, ele segue o mesmo modelo, de estímulo à espetacularização 
e à internacionalização, buscando assim aumentar a visibilidade da cidade de modo a torná-la 
um destino mais atrativo. 

Cabe lembrar que, no passado, já houve um direcionamento bem distinto, em que se 
procurava construir uma rede de EC bem distribuída em toda a cidade: entre as iniciativas 
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que contaram com o apoio do poder público, nos anos 90 tivemos a criação ou reforma de 
espaços com o projeto Lonas Culturais; entre 2004 e 2012 foram criadas as arenas e os dois 
cinemas, e, posteriormente, as obras para transformação de algumas lonas em areninhas10, todas 
situadas em bairros historicamente com baixo acesso a equipamentos. Entre 2013 e 2016, 
tivemos experiências importantes, ainda que incipientes, no sentido da democratização do 
acesso com a territorialização da cultura (Baron, 2016), seja por meio do Programa Cultura 
Viva, com os Pontos de Cultura, seja com programas estaduais e municipais inspirados em 
alguns de seus princípios, como o Favela Criativa e o Prêmio de Ações Locais. Além disso, 
embora limitada e pouco democrática, havia alguma descentralização no processo de criação, 
com o lançamento de sucessivos editais de fomento.

Com as mudanças políticas e econômicas ocorridas principalmente a partir de 2016, 
verifica-se que as ações públicas no setor cultural afastaram-se dessa linha e, apesar dos 
enunciados11, abdicam do esforço democrático de compensar as distorções impostas pelo 
mercado, o que se comprova pelas atuais prioridades orçamentárias (ROCHA, 2018). 

Essas distorções nos remetem à produção cultural hegemônica, na qual predomina uma 
concepção voltada para o consumo, o entretenimento e o descarte fácil, conforme Melo e Peres 
(2005). Os projetos se caracterizam pelo aspecto pontual; pelas dimensões - megaeventos, em 
geral análogos a um modelo global; pelo processo restrito – a participação passiva resume-se 
à etapa final dos eventos; por seu caráter excludente e concentrador de renda – poucas são as 
produtoras que se beneficiam financeiramente das ações, o acesso é limitado pelas distâncias 
e/ou pelos valores dos ingressos. A falta de estímulo à reflexão; a desatenção à sociabilidade 
e à memória dos lugares também são elementos recorrentes.

3.4 Orçamento Público 

Na Cidade do Rio os investimentos públicos na área da cultura são, de modo geral, 
historicamente limitados: desde 2014 os valores nunca chegaram a 1% do orçamento total do 
município, sendo que, para 2019, é previsto um percentual de apenas 0,54%. (PLOA 2019).

A partir de estudos junto ao Coletivo Orçamento & Cultura (COC), foi desenvolvido 
um diagnóstico inicial12 sobre a destinação da verba pública no setor e no qual se verifica que, 
além de uma queda contínua da função Cultura em relação ao orçamento total, as despesas 
estão concentradas prioritariamente em projetos financiados via lei de renúncia fiscal e no 
pagamento dos contratos com as OSs responsáveis pelos grandes equipamentos.

10  Em 1993 se inicia o projeto Lonas Culturais com a doação, pelo prefeito Cesar Maia, da primeira lona 
para cobrir o Teatro de Arena Elza Osborne, que existia desde os anos 50. (WIKIPEDIA). As lonas atuais se 
encontram nos bairros da Maré, Santa Cruz e Jacarepaguá, Vista Alegre, Anchieta, Guadalupe, Campo Grande. 
São quatro arenas, situadas em: Pedra de Guaratiba, Pavuna, Penha e Madureira. Em 2016, três lonas passaram por 
reforma, o que as aproximou do formato de Arenas. Foram chamadas de Areninhas Cariocas e estão em Bangu, 
Realengo e na Ilha do Governador. (Prefeitura do Rio de Janeiro).
11 Como se pode ler em http://prefeitura.rio/web/smc/conheca-a-secretaria
12  Ver ROCHA, 2018: Estudos preliminares sobre o orçamento municipal para a cultura no Rio de 
Janeiro. 

http://prefeitura.rio/web/smc/conheca-a-secretaria
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O estudo citado comprova, assim, as tendências levantadas na seção anterior quanto 
às escolhas da atual gestão municipal: o orçamento público para a cultura contribui para a 
centralização da produção e o aprofundamento da concentração de renda. (ROCHA, 2018). 

4 RESULTADOS

4.1 Aspectos físicos 

Na tabela 1, os dados13 foram organizados pelas áreas de planejamento. As cores 
identificam os conjuntos que serão tratados adiante, quanto ao aspecto financeiro. 

Tabela 1 – Levantamento físico: população, área, número dos equipamentos culturais municipais por tipo e 
por área de planejamento da cidade do Rio de Janeiro.

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5
Grande equipamento 2 - - 1 -

Centro Cultural 7 5 2 1 -
Biblioteca 4 2 4 1 2 

Museu 1 1 - - 1 
Teatro 3 8 1 - -

Planetário - 1 - - 1 
Cinema - - 2 - -

Lona + Areninha - - 4 + 1 1 2 + 2 
Arena - - 3 - 1 

TOTAIS 17 17 17 4 9 
População 316.386 1.101.666 2.539.786 958.523 1.772.556
Área (km2) 34,39 100,43 203,47 293,79 592,45

Fonte: IPP 2019, IBGE, INSTITUTO DE ESTUDOS TRABALHO E SOCIEDADE (IETS). Elaboração própria.

Essa tabela nada diz sobre o estado do equipamento, se em funcionamentro ou não, e 
em que condições14. Importa lembrar que, na última década, vários teatros e cinemas foram 
fechados – inclusive, neste momento, há espaços sob ameaça de fechar por problemas quanto 
ao pagamento dos grupos responsáveis pelas ocupações15, exemplo crítico do vínculo entre os 
aspectos físico e financeiro. 

Algumas observações sobre tipologia: 

−	 O que diferencia um grande equipamento de um museu ou um centro cultural? Além 
das óbvias dimensões físicas, consideramos aqui como critérios o fato de ser, desde 
o início, um projeto de iniciativa do poder público e atualmente ser gerido por uma 

13 Mais dados: pcrj.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.
html?layers=38096476f4dc4820bec73effb2944204.
14 Alguma informação a respeito pode ser encontrada no site do IPP (ver nota anterior).
15  Na cidade do Rio de Janeiro alguns espaços têm a gestão oferecida por licitação a grupos culturais – 
organizados como empresas privadas - com prazos definidos em edital. (ROCHA, 2018).
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OSs, o que indica maiores valores e prazos de contrato, comparados aos do sistema 
de ocupações. 

−	 O IPP inclui o tipo “Cidade das Artes”, o espaço em si aqui incluído como “Grande 
Equipamento”. Nesta tabela, o  tipo “Areninhas Culturais” foi fundido com o das 
Lonas; 

−	 Na listagem do IPP foram contados em separado o Centro Cultural Calouste Gulbekian 
e o Teatro Gonzaguinha, do qual este faz parte, o que foi aqui mantido. 

−	 Na categoria “Teatro” estão incluídos os teatros de marionetes: um na AP2 e outro

Os dados sobre a população são aproximados, pois o último censo é de 20101. Embora a 
mobilidade deva ser levada em conta, pois os espaços não são de uso exclusivo dos moradores 
do entorno, esse dado é importante porque a relação do número de equipamentos com a 
população da região nos dá uma melhor noção do acesso. Assim, vemos na tabela que as APs 
1, 2 e 3 têm igual número de EC, 17, mas ao considerarmos a população que vive no entorno, 
percebemos a diferença2. O quadro é mais gritante quando observamos a área de cada AP, 
pois aponta o nível de concentração dos EC – a distância é um fator muito importante no 
acesso. Além disso, vemos que os EC das três APs em questão não são do mesmo tipo, o que 
traz vários questionamentos como, por exemplo: a AP 3 não tem um único museu municipal, 
sendo que é quase seis vezes maior do que a AP 1 e sua população é oito vezes maior. E o que 
dizer das APs 4 e 5, respectivamente com apenas quatro e nove equipamentos, e populações 
e áreas muito superiores às da AP 1?

4.2 Aspectos financeiros 

O quadro mais geral da situação financeira da cidade nos dá hoje uma previsão de 
aumento das receitas: há uma expectativa de aumento de quase R$ 360 milhões, representando 
um acréscimo de 1,1% .

No entanto, o oposto ocorre quanto ao orçamento da Secretaria Municipal de Cultura16 
(SMC), como mostra a tabela 2: na previsão para 2019 há uma perda de mais de 9 milhões, com 
redução de 5,3% em relação ao valor previsto para 2018. E ainda: houve um deslocamento do 
Arquivo Geral, unidade orçamentária que integrava a Secretaria da Casa Civil, para dentro da 
SMC. Em resumo: uma verba que já era insuficiente para as demandas culturais da segunda 
maior cidade do Brasil, não apenas se vê reduzida, como tem as responsabilidades financeiras 
ampliadas. E mais: observa-se que o valor executado em 2018 é da ordem de 32% do orçamento 
inicialmente previsto, o que indica um grande corte. Ou seja, para 2019, não há qualquer 
garantia de que o valor proposto se mantenha.
16  Para este levantamento foi necessário seguir a nomenclatura adotada pela prefeitura quanto à rubrica 
denominada Cultura. Assim, nos ativemos ao orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, que não inclui o 
Carnaval, por exemplo, hoje vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil.
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Tabela 2 – Valores totais para a cultura previstos nos anos de 2018 e 2019 e executado em 2018

Orçamento SMC Previsto (R$) Executado (R$)

LOA 2018 173.126.229 117.546.074,92

PLOA 2019 163.948.913 --

Fonte: LOA 2018, PLOA 2019, RioTransparente. Elaborado pela autora.

A seguir, na análise do orçamento identificamos as principais ações relacionadas aos 
EC, marcando a tabela 3 com as cores dos conjuntos associados a elas.

Tabela 3 – Principais ações relacionadas aos equipamentos

No. da ação Descrição Equipamentos associados

2.056 Gestão das Lonas Culturais e Arenas Cariocas 14 EC
principalmente nas AP 3 e 5

2.382 Apoio à Gestão da Cidade das Artes 1 EC na AP 4

2.263 Gestão e Expansão da Rede de Espaços Culturais 47 EC
principalmente nas AP 1 e 2

2.180 Gestão do Museu do Amanhã e do Mar 2 EC  na AP 1

    Fonte: LOA 2018, PLOA 2019. Elaborado pela autora.

No caso da Cidade das Artes, além da ação 2.382, há verba diretamente repassada à 
unidade orçamentária correspondente, identificada no gráfico 1 pela área hachurada17.

17  Ao contrário dos valores correspondentes às ações, essa verba inclui também receitas de outras fontes, 
advindas de aluguel de espaços e de ingressos, por exemplo. Aqui está representada apenas a parte que tem o 
Tesouro Municipal como fonte.
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O gráfico 1 mostra os investimentos diretamente associados aos EC que, no entanto, 
incluem parcelas da atividade fim. É importante ressaltar que não estão aqui considerados os 
valores relativos a projetos culturais que podem ser desenvolvidos nesses espaços.

 Confirma-se pelo gráfico a concentração dos recursos nos três grandes equipamentos 
(partes em roxo e em rosa + hachurado), que recebem mais de 20% do orçamento da SMC. 
Confirma-se, também, o grande investimento nas AP 1 e 2 (em verde e em roxo), embora o 
Imperator (Centro Cultural João Nogueira), na AP 3, é o que, isoladamente, recebe a maior 
dotação entre os espaços da rede (34,4%). Comprova-se a manutenção dos baixos valores 
destinados às lonas e arenas (em azul), com uma redução de 28,7% dos valores para 2019 em 
relação a 2018. Na AP 4, com apenas quatro EC, as verbas concentram-se na Cidade das Artes. 

Por outro lado, o gráfico traz uma indagação importante quanto a um descompasso entre 
valores previstos e executados em 2018, relativamente às ações da rede de espaços (em verde) 
e aos museus MAR e do Amanhã (em roxo), aparentando um remanejamento. Levantamos 
algumas hipóteses: as OSs que gerenciam esses grandes equipamentos podem ter conseguido 
captar recursos (via Lei Rouanet ou outras), reduzindo a necessidade de aportes diretos, ou as 
precárias condições dos demais EC da rede podem ter se tornado agudas. As duas situações 
podem ter ocorrido simultaneamente, ou ainda outra, a averiguar.

5 ANÁLISES E CONCLUSÕES

A intervenção fomentada pelos poderes públicos por meio de políticas culturais poderia, 
hipoteticamente, constituir-se como instrumento voltado para a integração e a coesão social. O 
quadro físico-financeiro do acesso à cultura na cidade do Rio de Janeiro que aqui se apresenta 
permite identificar vetores em sentido contrário: a importante iniciativa de democratização feita 
no passado, por meio da criação de lonas e arenas, principalmente nas AP 3 e 5, parece frágil 
frente ao atual processo de centralização da produção cultural, reforçado com a criação dos 
grandes equipamentos. As áreas AP 1 e 2, que sempre foram privilegiadas, assim continuam, 
tanto no aspecto físico como no financeiro, e este por vezes parece se justificar pela própria 
existência daquele, em uma relação circular que não desfaz privilégios. No caso dos espaços 
da AP 1, é indiscutível que, por estarem situados na área central, atendem não apenas aos 
moradores, mas a cidadãos de todos os bairros, além dos muitos turistas que a cidade recebe. 
Porém, não devemos esquecer que os EC estaduais e federais, não computados neste estudo, já 
se concentram historicamente nessa mesma região. Como lembram Mantecón (2017) e Melo 
e Peres (2005), equipamentos próximos não implicam necessariamente em frequência, pois a 
formação de hábitos demanda um trabalho pedagógico. No entanto, fatores como mobilidade 
e preços geralmente se somam e fazem com que EC mais próximos dos locais de moradia 
atraiam um acesso mais frequente e uma participação de mais qualidade. Deste modo, seria 
relevante considerar que, enquanto na AP 1 residem apenas 4,73% da população, a AP 5, 
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por exemplo, é ocupada por mais de um quarto dos habitantes da cidade (26,50%), que têm 
acesso cultural mais complexo, pois enfrentam distâncias, em média, muito maiores, já que 
a AP 5 ocupa quase metade (48,4%) do território da cidade. Isso nos faz notar que algumas 
das informações explicitam claramente a limitação do uso da AP como unidade de análise, 
sugerindo a necessidade de futuros detalhamentos por RA ou mesmo por bairros. 

Desigualdades de outra ordem apresentam-se, ainda, na forma pela qual se organiza a 
gestão dos espaços, com valores anuais18 e valores de ingressos bastante díspares. Além disso, 
há outras diferenças importantes: as OSs que se encontram à frente dos grandes equipamentos19 
podem auferir receitas próprias pelo aluguel de espaços, publicidade, estacionamentos, o 
que constitui redução e privatização do espaço público. A princípio, podem também captar 
recursos da própria prefeitura via Lei do ISS, o que, até o presente momento, não é permitido 
aos grupos que ocupam lonas, arenas ou teatros. Ou seja, um cenário de concentração de renda 
que merece mais discussão.

A conclusão a que se chega é que não existe hoje na cidade uma política que tenha 
como preocupação a criação cultural e sua difusão, a inclusão da população em processos 
de transformação e crescimento que só a cultura pode propiciar. Ao contrário, as iniciativas 
recentes por parte do poder municipal constituem, por um lado, frágeis ações descontínuas, 
como editais de pouca escala e baixos recursos e, por outro, o aprofudamento de propostas que 
reforçam a concepção mercadológica anteriormente descrita, apoiadas no orçamento público. 
Mais ainda, constata-se o alinhamento com a concepção da cidade-espetáculo entendida como 
parte do projeto de empreendedorismo urbano contemporâneo descrito por Harvey (2005): 
a cidade é posta à venda e, para isso se constroi uma imagem que, em geral, é bem distante 
da cidade que os habitantes precisam para trabalhar e viver. Como diz o autor: “Acima de 
tudo, a cidade tem de parecer um lugar inovador, estimulante, criativo e seguro para se viver 
ou visitar, para divertir-se e consumir”. (HARVEY, 2005, p. 174). No entanto, esse “paraíso 
urbano” não representa toda a cidade, mas uma pequena parte, uma ilha muitas vezes rodeada 
por um mar de pobreza onde os problemas reais se revelam.  

Assim, à concentração espacial dos equipamentos, soma-se a centralização da produção 
cultural e a concentração de renda, como parte de uma política pública que cada vez mais 
atende apenas aos privilegiados, ampliando desigualdades.  Isso traz repercussões para a 
cidade como um todo, já que a falta de atividades de cultura restringe a construção de laços 
de sociabilidade e solidariedade, abrindo margem para a fragmentação e a hostilidade. Os 
territórios com menor acesso cultural configuram-se, muitas vezes, como locais de maior 
abandono por parte do estado, razão pela qual o pesquisador  Júlio Aurelio Lopes, em entrevista 
ao Observatório da Diversidade Cultural (2016), considera que “a cultura deveria ser mais um 

18  Que vão desde R$ 300 mil, no caso das lonas, a cerca de R$ 12 milhões, para a Cidade das Artes 
(Prefeitura do Rio de Janeiro e PLOA 2019).
19 O contrato de gestão do Centro Cultural João Nogueira também permite essas modalidades de receita.
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dos indicadores de desenvolvimento humano e ser alçada a um grau de prioridade equiparado 
com saúde e educação”.

O quadro descrito neste trabalho é desconfortante, mas espera-se que as informações 
contribuam para a elaboração de políticas públicas mais efetivas e justas. Neste momento em 
que a cultura se vê atacada, fica o desafio para a necessidade de transformações relevantes: 
a construção de um outro modelo de desenvolvimento, descentralizado, plural, democrático, 
no qual a cultura seja acessível e valorizada em toda a sua diversidade.
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FOMENTO ÀS EXPRESSÕES CULTURAIS DOS 
TERRITÓRIOS PERIFÉRICOS: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 

BRASILEIRAS

Lia Baron1

RESUMO: Este artigo tem a intenção de mapear políticas públicas executadas 
por municípios, estados e governo federal para o reconhecimento e o fomento às 
expressões culturais oriundas de territórios periféricos brasileiros. Além de mapeá-
las, ele apresenta o quadro histórico que favoreceu a emergência de tais políticas 
e aponta características formais e metodológicas que levam a considerá-las como 
casos de inovação no campo da gestão cultural.

PALAVRAS-CHAVE: cultura, território, periferia, fomento, política pública.

Nas últimas duas décadas, tornaram-se mais potentes e mais visíveis as 
manifestações culturais produzidas nos territórios populares, bairros pobres, favelas, 
subúrbios e periferias, assim como nos interiores e rincões do Brasil. Aqui, me 
referirei a elas como “expressões culturais de dimensão territorial”, uma vez que 
se constata, no ambiente da gestão cultural, uma forte tendência de entendê-las e 
reconhecê-las a partir de suas conexões com seus territórios - isto é, com o chão (a 
realidade geográfica física) e com as relações interpessoais de todos os níveis que 
se dão sobre os recortes de solo.

Essas expressões culturais têm a força de desafiar desigualdades de variados 
tipos e questionar o lugar subalternizado em que seus agentes costumam ser 
colocados. Além de nascerem e se fortalecerem em áreas periféricas, são capazes 
de transformar as condições sociais assimétricas que caracterizam esses espaços. É 
possível afirmar que, não apenas sendo criadas a partir de determinados territórios, 

1 Subsecretária de Cultura de Niterói (SMC-Niterói), Professora do MBA em Bens Culturais: 
cultura, economia e gestão (FGV) e membro da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão 
(FCRB). Email: liabaron@gmail.com.
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elas podem revitalizá-los ou colaborar para a conformação de territórios novos, uma vez que 
têm a característica de instaurar modos de vida e de conexão intersubjetiva originais.

Tais expressões culturais de dimensão territorial vêm se fortalecendo a ponto de terem 
demandado o desenvolvimento de políticas adequadas à sua continuidade, consolidação e 
crescimento. Pode-se afirmar que o ciclo de formulação de políticas dessa natureza foi iniciado 
no âmbito federal, na década de 2000, com a criação do Programa Cultura Viva - que, além 
de ter sido descentralizado para estados e municípios, impulsionou e avalizou a formulação 
de políticas de caráter similar pelas próprias unidades da federação. 

Apesar de se constituírem sobre alicerces jurídicos e administrativos diversos, a maior 
parte dessas iniciativas compartilha uma premissa conceitual, lançada originalmente pelo 
Cultura Viva: elas comprometem-se em valorizar as expressões culturais forjadas nos territórios 
e/ou pelos agentes que ali vivem, invertendo a premissa “difusionista” - em voga em outros 
momentos históricos da política cultural brasileira - de “levar” ou “oferecer” cultura aos 
habitantes de regiões com pouco acesso a bens e processos culturais. Trata-se, aqui, da 
instauração de uma ênfase no “reconhecimento”, conjugada com a prática do fomento: ao 
reconhecer determinadas manifestações e agentes culturais antes invisibilizadas, o estado 
(nas suas variadas formas de governo) compromete-se em conceder apoio financeiro para o 
financiamento das suas atividades.  Na grande maioria dos casos, o apoio é concedido por 
meio de editais públicos para seleção de projetos.

A intenção primordial deste artigo é por lado a lado algumas práticas governamentais de 
reconhecimento e fomento a expressões culturais de dimensão territorial, para que se possam 
apontar e compreender suas características comuns, seus pontos de contato ou de similitude 
e mesmo suas tendências de contágio e influência mútua.

A pesquisa que subsidia a escritura deste texto, realizada com o financiamento da 
Fundação Casa de Rui Barbosa/Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, foi realizada 
em três fases. Inicialmente, foi feito um mapeamento de editais nos sites de secretarias e 
fundações públicas voltadas para gestão cultural, de todos os estados e capitais brasileiras. 
Em seguida, foram reservados para leitura aqueles que se destinam ao reconhecimento e 
fomento a expressões culturais de dimensão territorial. Depois, foram filtrados dez editais 
para análise aprofundada. As peças foram escolhidas por apontarem como condicionantes e 
estruturais, na seleção dos projetos, sua vinculação com os territórios – valorização esta que se 
coloca de formas variadas nos documentos estudados, como se verá adiante. A análise recaiu 
sempre sobre as últimas versões de editais lançados repetidamente. Foram pinçados editais 
dos Estados da Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal; e dos municípios de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
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UMA NOVIDADE E UMA IMPULSÃO: O PROGRAMA CULTURA VIVA

Hoje considerado um caso de referência internacional - inspiração conceitual e 
metodológica para políticas realizadas em outros países do globo -, o Programa Cultura Viva 
foi implementado no Governo Federal em 2004. Sua principal ação é o fomento aos Pontos de 
Cultura, instituições que funcionam como “um organizador da cultura no nível local, atuando 
como ponto de recepção e irradiação de cultura” (Turino, 2010, p. 64). No modelo original 
do programa, após seleção pública, as entidades da sociedade civil assinavam convênio com 
o governo, garantindo suporte financeiro plurianual.   

 Tendo se consolidado como uma política de cidadania e diversidade cultural, o Programa 
se tornou a principal imagem da gestão de Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura 
(2003 a 2008) e de seu sucessor, Juca Ferreira (2008 a 2010). Isso porque tornou concretos 
alguns dos pressupostos que conduziriam sua administração, apresentados no seu tão lido e 
estudado discurso de posse2: 1) que o MinC estivesse presente “em todos cantos e recantos 
de nosso país” – o que aqui chamarei princípio da descentralização; 2) que o MinC fosse “a 
casa de todos os que pensam e fazem o Brasil” – princípio da democratização e da cidadania; 
3) que “não cabe ao Estado fazer cultura, mas, sim, proporcionar condições necessárias para 
a criação e a produção de bens culturais” – princípio do reconhecimento e do fomento; 4) que 
caberia ao MinC fazer “uma espécie de ‘do-in’ antropológico, massageando pontos vitais, 
mas momentaneamente desprezados ou adormecidos, do corpo cultural do país” – princípio 
da ativação.

Embora não tenha se constituído a partir de um pensamento formalizado sobre a noção 
de território, na intenção de “desesconder o Brasil” e suas expressões culturais adormecidas 
ou invizibilizadas, o Programa Cultura Viva espraiou, no ambiente das políticas culturais, 
um modo de formular programas em que o dado geográfico se apresenta como central. 
Digamos que o raciocínio geográfico tenha passado a impulsionar e condicionar, de forma 
mais contundente, um ciclo de novas políticas culturais. A partir de então, a geografia passou 
a ser levada em conta, de forma mais radical, na invenção de ações comprometidas com a 
cidadania, a descentralização, a desconcentração e a democratização cultura no Brasil. 

Em 2007, tendo alcançado uma proporção que praticamente inviabilizou seu 
gerenciamento por parte do MinC, o Cultura Viva passou a ser descentralizado para estados 
e municípios, por meio de convênios assinados com os mesmos. A estratégia favoreceu a 
capilaridade, o alcance e o impacto do Programa e, não menos importante, foi fundamental 
para engajar tais instâncias de governo nos princípios de política cultural então defendidos pelo 
Ministério da Cultura, impulsionando-os a desdobrá-los em programas próprios. Talvez o mais 

2  Consultado em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u44344.shtml. Último acesso: 
21/12/2018
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flagrante ônus da descentralização tenha sido avolumar a burocracia envolvida no Programa. 
A inflexibilidade das condições de contratação, de transferência de recursos e de prestação de 
contas sempre foram um limite na relação entre o Estado e as inciativas contempladas. Agora 
que outras instâncias de gestão pública foram envolvidas, a fluência do processo tendeu a se 
retrair ainda mais.   

Como se poderá observar em algumas experiências dos programas formulados por 
estados e municípios, embora as premissas conceituais do Cultura Viva tenham sido herdadas, 
foram desenvolvidas estratégias originais e alternativas à excessiva burocratização que 
balizava a execução do Programa.  Essas estratégias - de natureza administrativa, jurídica e 
até comunicacional - revelaram-se indispensáveis para a criação de uma relação saudável com 
o público-alvo de tais ações de fomento, uma vez que os agenciamentos culturais beneficiários 
desse tipo de iniciativa se apresentam, em sua maioria, como informais e não profissionalizados. 

A EXPERIÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO E 
BELO HORIZONTE)

A mais sólida iniciativa municipal para o fomento a expressões de dimensão territorial 
foi criada em 2003, em São Paulo, por meio da Lei 13.5040. Ela “institui o Programa para a 
Valorização de Iniciativas Culturais – VAI”, destinado a “apoiar financeiramente, por meio de 
subsídio, atividades artístico-culturais, principalmente de jovens de baixa renda e de regiões 
do município desprovidas de recursos e equipamentos culturais”. Um detalhe que merece 
destaque: apesar de o programa municipal apresentar muitas similaridades com os princípios 
que balizam o Cultura Viva, sua lei foi aprovada antes mesmo que a iniciativa federal tivesse 
sido implementada, coincidindo com seu momento de formulação. Trata-se de um caso de 
sincronicidade, que denota disponibilidade para a experimentação na gestão cultural, por parte 
do município paulista, naquele momento. O fato de o VAI ter sido criado a partir da sanção de 
uma lei é outro aspecto digno de ser sublinhado. À diferença do Cultura Viva, que só ganharia 
a Lei 13.1018 em 2014, o Programa foi iniciado a partir de uma ação de institucionalização, o 
que favorece desde o início seu reconhecimento político, sua continuidade e sua estabilidade. 

Desde 2004, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo tem lançado editais anuais 
do VAI, com características inovadoras e democratizantes. Os documentos determinam, por 
exemplo, que o fomento seja voltado a grupos e coletivos não constituídos juridicamente, 
forma de organização preponderante entre os agenciamentos culturais atuantes em territórios 
periféricos, mas nem sempre aceitável para formalização de contratos com órgãos públicos. 
Além disso, a inscrição pode ser feita de forma impressa, em diversos locais da cidade. Hoje, 



420

o edital é redigido em forma de perguntas e respostas, em tom similar ao de um manual, 
dispensando o linguajar distanciador característico dos documentos oficiais da gestão pública. 

O impacto que o programa gerou nas periferias da cidade e na cena cultural paulista 
ensejou o aprofundamento da política. Em 2013, a lei foi alterada para originar o VAI II, 
beneficiando iniciativas com mais tempo de atuação cultural ou já contemplados na modalidade 
VAI I. O Vai II dobra o aporte financeiro aos projetos, passando de R$ 40 mil a R$ 80 mil reais. 

Já em 2016, ainda no município de São Paulo, foi sancionada a Lei 16.496, que institui 
o Programa de Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo, “para apoiar financeiramente 
projetos e ações culturais propostos por coletivos artísticos e culturais em distritos ou bolsões 
com altos índices de vulnerabilidade social, especialmente nas áreas periféricas do município”. 
A Lei divide o município em quatro Áreas e determina a cota de projetos que devem ser 
beneficiados pelos editais em cada uma delas, priorizando aquelas em que se verifica maior 
número de “domicílios particulares, permanentes ou improvisados, com renda per capita 
de até meio salário mínimo”. À diferença do VAI, vê-se aqui que os recortes de territórios 
beneficiados e os critérios de valorização dos mesmos são definidos com precisão. Outro 
aspecto inovador nos editais do Programa de Fomento reside no fato de que os membros 
da sociedade civil que fazem parte das bancas são indicados e eleitos pelos proponentes no 
momento da inscrição. Pelo Programa, cada proponente é contemplado com uma verba que 
pode variar de R$ 105 mil a R$ 315 mil – patamar de fomento similar ao de programas mais 
tradicionais, voltados às linguagens artístico-culturais, que não priorizam a produção de 
territórios periféricos.   

No município do Rio de Janeiro, a primeira iniciativa de fomento à cultura produzida 
nos territórios periféricos apareceu em 2014, mais de dez anos depois do VAI. O edital de 
“Ações Locais” foi formulado como um desdobramento da implementação da Rede Carioca 
de Pontos de Cultura. Segundo o texto do documento, “entende-se por ‘ação local’ a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos nos campos da cultura, da arte, da comunicação 
e do conhecimento que promovam transformações socioculturais positivas nas comunidades e 
nos territórios em que são desenvolvidos. Voltado para pessoas físicas, microempreendedores 
individuais, grupos e coletivos, a iniciativa beneficia cada ação com R$ 40 mil, verba que 
deve custear a manutenção das suas atividades ao longo de um ano. O objetivo primordial do 
edital era democratizar e descentralizar o fomento na cidade, até então bastante restrito aos 
bairros da Zona Sul e do Centro.

Para garantir a capilaridade do programa, o edital estabelecia cota territorial: ao menos 
60% das iniciativas contempladas deveriam ser realizadas em bairros da Zona Norte e da Zona 
Oeste. Curioso observar que em nenhuma versão do edital a cota territorial foi acionada. Isto 
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porque a SMC desenvolveu recursos metodológicos para favorecer a aproximação com o 
público-alvo. O processo de divulgação era feito presencialmente, a partir de um trabalho de 
mobilização comunitária e elucidação do mecanismo, realizado por uma equipe de “articuladores 
locais” que se distribuíam pela cidade. A inscrição era feita de forma simplificada, por meio de 
preenchimento de formulários de perguntas e respostas, dispensando-se o tradicional modelo 
projetual de formalização das iniciativas pleiteantes. E, no processo seletivo, havia “fase de 
escuta”, em que os proponentes encontravam a banca e discorriam oralmente sobre suas ações. 
Além disso, as ações classificadas recebiam uma chancela por parte da SMC, um documento 
de reconhecimento que favorecia a negociação de apoios locais, os pedidos de autorização 
diante de órgãos públicos, a aprovação em outros editais etc. No que diz respeito à prestação 
de contas, eram requeridos documentos que comprovassem a execução das ações propostas na 
inscrição e a efetiva destinação do recurso, dispensando apresentação de documentos fiscais.

O edital de Ações Locais teve duas edições com o mesmo formato e objetivo (em 
2014 e 2015), e estendeu-se em uma terceira, voltada à seleção de iniciativas integrantes da 
programação cultural olímpica (2015). Desdobrou-se ainda no edital “Territórios de Cultura” 
(2015), lançado pela SMC a partir da mesma metodologia, mas voltado ao fomento a ações 
realizadas em territórios populares específicos da cidade, delimitados pela gestão. Em 2016, a 
sequência de editais foi descontinuada pela prefeitura, não sendo desenvolvida outra iniciativa 
em substituição aos editais de Ações Locais e Territórios de Cultura. 

 No ano de 2018, por outro lado, a Prefeitura de Belo Horizonte retomou o edital 
“Descentra”, surgido em 2013 (com edições realizadas em 2014 e 2015), que busca – como seu 
próprio nome aponta – um melhor equilíbrio na distribuição de recursos do Fundo Municipal 
de Cultura. O edital transfere R$ 20 mil a pessoas físicas atuantes ou residentes em áreas 
periféricas. Apesar de a linguagem do edital e seu modelo de seleção serem de certo modo 
convencionais, o edital lança mão de distinções conceituais valiosas para políticas públicas 
dessa natureza. Considera que a “descentralização” é a “ação de política pública que valoriza 
a expressão artística e cultural nas mais diversas regiões da cidade”, beneficiando, na seleção 
dos projetos, aqueles realizados nas “regionais e territórios com baixo índice de participação 
histórica nos mecanismos municipais”. E define “desconcentração de recursos”, por sua vez, 
como a “transferência de recursos públicos por meio da atividade de fomento que objetive 
a descentralização cultural”. Neste caso, a pontuação correlata é conferida aos projetos de 
empreendedores residentes nas “regionais e territórios com baixo índice de participação 
histórica nos mecanismos municipais”. Enquanto a descentralização diz respeito ao local da 
atividade fomentada, a desconcentração é relativa ao local de moradia do agenciador cultural. 
Os territórios beneficiados pela pontuação são especificados no edital.
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De maneira similar à experiência do Ações Locais, a última edição do Descentra 
contou com divulgação presencial: dez encontros foram realizados por meio da iniciativa 
denominada “Caravana da Cultura”, onde se forneceram informações e instruções sobre os 
procedimentos de inscrição.

A EXPERIÊNCIA DOS ESTADOS (BAHIA, RIO DE JANEIRO, DISTRITO 
FEDERAL E ESPÍRITO SANTO)

O primeiro estado brasileiro a desenvolver uma política cultural de base territorial 
foi a Bahia. A experiência teve origem em 2007, com a delimitação, pela Secretaria de 
Planejamento, de Territórios de Identidade, que aglomeram um conjunto de município de 
acordo com traços identitários comuns. Em sequência, a Secretaria de Cultura adotou um grupo 
de iniciativas com o propósito de descentralizar sua política: foi criada uma Superintendência 
de Desenvolvimento Territorial da Cultura; foram reconhecidos representantes territoriais; 
houve uma reestruturação na governança dos equipamentos culturais; foram realizados eventos 
territorializados; e foram realizadas Conferências, entre outras ações de diálogo e escuta 
itinerantes. Naturalmente, os mecanismos de fomento também sofreram o impacto positivo da 
nova inflexão, tendo sido desenvolvidos editais com vistas à descentralização do orçamento 
e ao atendimento de demandas territoriais. 

Embora parte do conjunto de ações tenha sido descontinuada ao longo do tempo, 
alguns instrumentos de fomento mantiveram a lógica de reconhecimento dos fluxos culturais 
territoriais. O mais recente edital lançado pela SECULT com essa ênfase, datado de 2016, 
tem o nome de “Territórios Culturais”. Com verba originária do Fundo de Cultura da Bahia, 
ele tem por objetivo fomentar propostas de cooperação e intercâmbio incluindo no mínimo 
três municípios baianos de um mesmo território de identidade. O instrumento é bastante 
amplo do ponto de vista da admissibilidade de proponentes, permitindo a inscrição de pessoas 
físicas, grupos, coletivos, agenciamentos com constituição jurídica e microempreendedores 
individuais. Para cada projeto, a verba transferida varia entre R$ 60 mil e R$ 95 mil.

Um ano antes, em 2015, a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro havia 
lançado o edital “Microprojetos Favela Criativa”. O instrumento beneficia ações realizadas 
“em territórios populares de todo o estado do Rio”, conferindo pontuação diferencial para os 
que “fortalecem ações culturais preexistentes no território”, além de pontuação adicional para 
os que são executados em municípios da Baixada ou aqueles que não fazem parte da Região 
Metropolitana. Admitindo inscrições de pessoas físicas e CNPJs enquadrados no SIMPLES, 
o edital transfere R$ 12 mil a cada ação beneficiada. 
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O edital de Microprojetos faz parte do pacote de fomento proposto no âmbito do 
Programa Favela Criativa (principal ação da então recém-renomeada Superintendência de 
Cultura e Território da SEC). Sob o guarda-chuva do programa, também foram lançados os 
editais “Geração Cultura RJ – Apoio à Criação Artística e Cultural da Juventude” e “Bailes 
e Criação Artística no Funk”. No processo seletivo, os três guardam um traço em comum: 
preveem uma fase de “escuta”, encontro presencial entre os proponentes e a banca, similar 
ao edital de Ações Locais. A eficácia de tal estratégia na seleção de propostas que apresentam 
maior vinculação com os territórios populares já havia sido testada em um conjunto de editais 
lançados pela SEC em 2011 (quando a instância gestora ainda era nomeada Superintendência 
de Cultura e Sociedade), em que figuraram o “Edital de Criação Artística no Funk” e a “Seleção 
Pública de Projetos de Cultura Digital”, mais conhecido como “edital das lan houses”. 

No ano de 2018, outros dois estados lançaram editais de base territorial. O Distrito 
Federal publicou o FAC Regionalizado, para “incentivar as diversas formas de manifestações 
culturais do Distrito Federal, promovendo a descentralização da execução dos projetos e a 
democratização no acesso aos recursos disponibilizados pelo Fundo”. Voltado para proponentes 
com amplo espectro de formalização (incluindo pessoas físicas, grupos e pessoas jurídicas), o 
edital se destina a agentes culturais residentes em macrorregiões delimitadas no documento. 

Também fundamentado na restrição dos territórios fomentados, o estado do Espírito 
Santo publicou em 2018 o edital “Projetos de Cultura e Arte nos Bairros do Projeto Estruturante 
Ocupação Social no Estado do Espírito Santo”, em sintonia os princípios definidos pela 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Com foco ações que tenham como público-alvo 
jovens sem vida escolar, as iniciativas contempladas devem ser provenientes e desenvolvidas 
nos bairros indicados pelo edital. A cada uma, são transferidos R$ 10 mil ou R$ 20 mil. 

UM CICLO DE INOVAÇÃO

A análise dos editais elencados acima aponta para a emergência de um ciclo de iniciativas 
públicas de fomento que, ao reconhecerem e valorizarem a conexão das ações/agentes culturais 
com os territórios periféricos, comprometem-se com os princípios da descentralização e da 
democratização cultural. 

Elas partem de alguns dados comuns, como, por exemplo, uma tendência ao fomento de 
pequeno porte. Em geral, a margem de fomento varia entre R$ 10 mil e R$ 100 mil, à exceção 
do Programa de Fomento à Cultura da Periferia do município de São Paulo, que pode chegar a 
aportar R$ 315 mil por ação. A experiência paulista denota que o fomento de pequeno porte é 
favorável a um primeiro contato da administração pública com ações incipientes, mas que, ao 
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se consolidar o programa de fomento, as ações fomentadas vão ganhando outra proporção e 
estrutura, o que demanda novos patamares de aporte por parte da gestão: trata-se de um ciclo 
de demanda virtuoso, que comprova o impacto do investimento orçamentário. 

Outro dado a se destacar entre os editais pesquisados diz respeito ao fato de que seis 
dos dez documentos mencionam o termo “territórios”, com a ressalva de que nenhum texto 
analisado define com precisão a acepção da palavra adotada para o desenvolvimento da política 
em questão. Outros termos de natureza geográfica também aparecem nos textos, como “áreas”, 
“bolsões”, “regiões”, “macrorregiões”, “municípios”, “bairros”, “comunidades” e “favelas”.

Apesar dessa fluidez e pluralidade na categorização geográfica, cada edital lança mão 
de recursos mais ou menos precisos para valorizar as relações entre as ações fomentadas e os 
territórios de origem do proponente ou de realização da proposta. Podemos classificar esses 
métodos em três tipos mais recorrentes: 1) restrição territorial – delimitação e indicação dos 
territórios específicos onde as ações podem ser realizadas ou onde os proponentes podem ser 
residentes, excluindo-se do escopo da política os demais territórios que compõem uma dada 
realidade geográfica ou um dado espaço jurídico-administrativo; 2) cota territorial – definição 
do percentual ou número de proponentes contemplados em cada recorte territorial indicado; 
3) pontuação territorial – valorização da conexão com determinados territórios no processo de 
avaliação do projeto. As categoriais de 1 a 3 variam da mais à menos excludente em termos 
de abrangência territorial da política.  

Além disso, pode-se constatar que, no movimento de formulação dos editais analisados, 
as gestões lançaram mão de processos e métodos específicos (que dizem respeito aos formatos 
de inscrição, seleção, fomento, recolhimento e transferência de recursos, divulgação etc.) para 
que pudessem se conectar de maneira saudável com o público-alvo, apresentassem eficácia 
e mostrassem potencial de continuidade. No desenvolvimento de tais métodos, ao tentar 
flexibilizar procedimentos tradicionais e criar caminhos de fomento alternativos, é possível que 
as gestões tenham se colocado em novas dificuldades internas. De toda maneira, a insistência 
em trilhas inovadoras parece ser indispensável para que se garanta o impacto de iniciativas 
de fomento às culturas dos territórios, culturas essas que apresentam demandas específicas e 
desafiadoras aos modelos consolidados de gestão. 

Elenco aqui algumas características inovadoras flagrantes (não presentes em todos os 
editais estudados, mas pelo menos em algum deles), tecendo breves comentários sobre pontos 
positivos e dificuldades administrativas que impõem:

- Admissibilidade de pessoas físicas, coletivos, grupos informais e MEI’s: a maior 
parte dos agenciamentos culturais oriundos de territórios periféricos não se organiza segundo 
modelos de constituição jurídica tradicional. A flexibilidade na admissibilidade dos proponentes 
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favorece a aproximação com o público-alvo e, por conseguinte, a eficácia da política, apesar 
de poder apresentar ônus fiscais ao proponente pessoa física.

- Linguagem simplificada do edital e modelos alternativos de inscrição (não-projetuais): 
a maior parte dos agentes culturais oriundos dos territórios periféricos não tem formação ou 
profissionalização em gestão cultural. A maleabilidade na linguagem dos textos oficiais e no 
modelo de submissão das iniciativas aumenta a participação de “entrantes” e o alargamento de 
alcance da política, democratizando-a. Por outro lado, podem dificultar a aprovação jurídica 
interna dos editais.

- Inscrição presencial, em papel, em diversos pontos da cidade (além da possibilidade 
de inscrição online): proponentes que não têm acesso a recursos digitais passam a ter maior 
facilidade na inscrição, além de estarem dispensados do pagamento de envios postais. No 
entanto, a logística do processo seletivo e a tabulação de dados oriundos dos editais é dificultada.

 - Divulgação presencial, por meio de articuladores ou caravanas: favorece o mapeamento 
apropriado do público-alvo, estimula a inscrição de “entrantes” e qualifica o material enviado 
no momento da inscrição. Mas pode demandar investimento financeiro adicional por parte 
da gestão. 

- Encontro presencial, entrevista ou escuta no processo seletivo: representa uma 
possibilidade adicional de explicação e defesa do projeto, além tornar mais transparentes as 
conexões entre o agente cultural e o território. Também pode representar um entrave logístico 
no processo seletivo e demandar investimento financeiro adicional por parte da gestão. 

- Chancela a projetos classificados: favorece o reconhecimento comunitário do projeto, 
além da negociação de apoios locais, pedidos de autorização a órgãos públicos e submissões 
em outros editais. 

- Prestação de contas sobre a execução do projeto: simplifica e desburocratiza a execução 
financeira, além de dispensar a contratação de profissional específico para a consolidação 
do material. Por parte da gestão, também simplifica a análise e aprovação do material, mas 
pode trazer entraves à aprovação jurídica do edital e complicações com os órgãos de controle. 

- Admissibilidade de propostas multilinguagens ou de linguagens artístico-culturais não 
canônicas: permite maior aproximação do edital com o público-alvo e o fomento a iniciativas 
inovadoras.

- Vinculação com Fundos de Cultura ou com Leis específicas: beneficia a robustez 
orçamentária do edital e as suas perspectivas de continuidade, estabilidade e crescimento. Por 
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outro lado, vincula os termos dos editais às premissas e regramentos dispostos na legislação 
em questão. 

A leitura do material estudado aponta para o fato de que, a despeito de o Cultura Viva 
experimentar decrescimento progressivo, as iniciativas de fomento territorial engendradas por 
estados e municípios seguem proliferando-se e aperfeiçoando-se. Mesmo em se considerando 
os casos de editais e políticas que foram descontinuados, o número de documentos lançados em 
2018 é considerável (seis de dez casos estudados). Tais iniciativas contribuem para atenuar o 
quadro de concentração de recursos em certas regiões e camadas de agentes culturais, e seria 
saudável que seus modelos inspirassem estratégias de descentralização e desconcentração por 
parte de outras unidades da federação que dispõem de mecanismos de fomento e apresentam 
os tradicionais quadros concentradores. 

Os instrumentos de fomento às expressões culturais de dimensão territorial representam 
um valioso caso de inovação campo da gestão cultural; uma experiência de criatividade na 
tentativa do Estado de se aproximar do cidadão. É uma responsabilidade das gestões que ora 
assumem (em todas as escalas da administração pública) inspirar-se neste caminho aberto e 
favorecer a sua consolidação, transformando este inventivo ambiente de gestão cultural em 
um campo sólido e continuado. 
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UMA PAISAGEM URBANA CONTEMPORÂNEA: OS 
COLETIVOS DE CULTURA JOVENS1

Juliana Lopes2

RESUMO: Este artigo reflete sobre a emergência dos coletivos de cultura jovens 
na relação com o reconhecimento da produção cultural das favelas e periferias do 
Rio de Janeiro nas políticas públicas de cultura brasileiras. Mais especificamente 
argumenta-se que a implementação dos Pontos de Cultura no Rio de Janeiro foi 
lugar de formação política e cultural de jovens de origem popular e de estímulo 
ao desenvolvimento de processos artísticos e culturais nas favelas e periferias da 
cidade. Para tanto aborda-se o caso do Coletivo Peneira e da realização do Sarau 
do Escritório, que em meio às manifestações contemporâneas por transformação 
social de 2013 e as tensões do “Rio Olímpico”, passou a ocupar o espaço urbano 
da cidade com ações artísticas e culturais. 

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas de cultura, pontos de cultura, coletivos 
de cultura jovens, Rio de Janeiro (favelas e periferias).  

INTRODUÇÃO

 Na primeira década dos anos 2000 a cultura ganhou centralidade nos 
discursos e nas práticas do governo brasileiro como componente de inclusão 
social e relevância em contexto de desigualdades. Nas políticas públicas de cultura 
implementadas no mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) 
e parcialmente continuadas no de Dilma Rousseff (2011-2016), incorporou-se o 
conceito ampliado de cultura, de viés antropológico e não restrito às belas artes. 
Também afirmou-se a cultura como um direito social básico de todos os cidadãos 
como garantido na constituição de 19883. As políticas públicas de cultura deste 
período foram formuladas e implementadas com base nos princípios da cidadania 
1  Este artigo está publicado na íntegra no livro MONTECHIARE, Renata; MEDINA, Gabriel 
(orgs). Juventude e educação: identidades e direitos. São Paulo: FLACSO, 2019. 
2  Doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Pesquisadora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO BRASIL). E-mail: 
juliana.culturarj@gmail.com.
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e da diversidade cultural e possibilitaram o reconhecimento social de segmentos da sociedade 
brasileira que até então se encontravam ausentes das políticas públicas de cultura anteriores. 

 O Programa Cultura Viva, lançado em 2004 pelo Ministério da Cultura, foi a ação 
pública que melhor expressou as transformações conceituais das políticas públicas de cultura 
deste período. Em especial com os Pontos de Cultura atuou junto a grupos da sociedade civil 
com histórico de atuação comunitária e vínculo com seu território de origem. O Cultura Viva 
operou de forma emancipatória e difundiu conceitos e noções de “protagonismo social”, 
“empoderamento” e “autonomia”, assim como incentivou processos participativos que 
fortaleceram a atuação de organizações e grupos culturais territoriais na esfera pública. 
Também atuou de forma afirmativa ao descentralizar recursos públicos da cultura de forma 
continuada4 para segmentos das minorias da sociedade brasileira. Dentre estes pode-se destacar 
os povos indígenas, os grupos das culturas populares, povos e comunidades tradicionais 
(ciganos, quilombolas, ribeirinhos), segmentos etários (idosos, crianças e jovens), população 
LGBT e também organizações e agentes culturais das favelas e periferias urbanas. Na gramática 
dos direitos o Cultura Viva buscou garantir e efetivar os direitos culturais, especialmente 
o direito à produzir cultura de grupos até então a margem das políticas públicas de cultura 
brasileiras. 

 No Rio de Janeiro o Cultura Viva encontrou um campo fértil de experiências em cultura 
e cidadania promovidas por organizações não-governamentais (ONGs) nas favelas cariocas5. 
O histórico de atuação destas organizações remete ao período da redemocratização do país, 
e do aprofundamento da violência urbana e da pobreza nos anos 1990, quando do recuo das 
políticas sociais do Estado e da implementação de uma agenda econômica de viés neoliberal. 
As iniciativas culturais desenvolvidas por estas organizações eram identificadas na esfera 
pública como antídoto à violência urbana e ao contexto de fragmentação social da cidade, 
assim como, uma solução para os “problemas” que afetavam a juventude pobre e negra das 
favelas e periferias da cidade. Todavia quando estas organizações e seus projetos culturais 
foram reconhecidos como Pontos de Cultura estes foram incorporados na agenda pública das 
políticas culturais do governo brasileiro e passaram a ser reconhecidas pelo Estado como 
pertencentes ao campo da cultura6. 
4  A organização da sociedade civil reconhecida como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura recebia 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Cultura (FNC), no valor total de R$180.000,00, por um período de três 
anos. Estas organizações eram selecionadas por meio de editais públicos de seleção promovidos pelo Ministério 
da Cultura.  
5 Dentre as primeiras organizações do Rio de Janeiro que tiveram suas iniciativas reconhecidas como 
Pontos de Cultura pode-se mencionar a Associação Comitê Ação da Cidadania com o Ponto de Cultura Espaço 
de Construção da Cultura, a Associação Cultural Nós do Morro com o Ponto de Cultura Núcleo de Produção 
Audiovisual, o Grupo Cultural AfroReggae com o Ponto de Cultura Levantando a Lona, o Viva Rio com o Ponto 
de Cultura Papo Cabeça e o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM), com o Ponto de Cultura 
Museu da Maré (MINC, 2005, p. 68-83). 
6  O campo da cultura é compreendido neste artigo na perspectiva de Alexandre Barbalho (2008, p. 124) 
como aquele que inclui valores, capital e poderes específicos e onde atuam diferentes instituições e indivíduos, 
que possuem forças com níveis diferenciados de poder, que entram em conflitos, mas também em combinações e 
alianças.  
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 Durante mais de uma década7 os Pontos de Cultura incidiram sobretudo nos projetos 
formativos de arte e cultura promovidos pelas ONGs e que têm a participação majoritária 
de adolescentes e jovens moradores de territórios populares. Desde então, o que pode-se 
observar foi o fortalecimento e o florescimento de diversas iniciativas culturais nas favelas e 
periferias do Rio de Janeiro. Dentre estas a criação de grupos artísticos, cursos de produção 
cultural para agentes culturais populares, produção de conhecimento sobre práticas e hábitos 
culturais nestes territórios, produção e difusão audiovisual, museus comunitários, projetos de 
formação artística e cultural, dentre outros. 

 Em meio a este contexto também foi possível observar a emergência do discurso 
que afirma a potência criativa das favelas e periferias e de seus moradores. Este discurso 
enunciado por realizadores culturais e ativistas sociais de origem popular que encontram 
espaços midiáticos, busca se afastar da imagem e do discurso hegemônico que associa os 
territórios populares do Rio de Janeiro a noções de violência, carência e ausência. Também 
vale ressaltar como afirma Enne e Gomes (2013, p. 46), que na última década houve uma maior 
abertura na sociedade brasileira e no Rio de Janeiro para a “emergência das vozes da periferia”, 
através da “redescoberta” da favela e da periferia pela grande mídia, “em concordância” com 
as estratégias de positivação do poder público8, onde um “enorme aparato discursivo veio 
sendo montado, com matérias jornalísticas e programas televisivos, dentre outros produtos, 
que teriam as periferias por destaque, dando-lhes voz e retratando suas formas de vida”. 

 A enunciação e o fortalecimento deste discurso ocorreu mediante uma conjuntura 
política e social favorável em meio e no pós políticas públicas do governo Lula e de condições 
que alavancaram novas forças sociais no país: a estabilidade da economia brasileira, o controle 
das contas públicas, uma melhoria na distribuição da renda, o aumento do poder aquisitivo 
da população de baixa renda, a expansão e interiorização do ensino técnico e superior, a 
implementação de ações afirmativas para ingresso de jovens negros e estudantes da rede 
pública no ensino superior, a democratização e descentralização das políticas públicas de 
cultura, os programas de habitação popular, a popularização da internet e a consolidação das 
novas tecnologias de informação e comunicação. 

 Portanto após uma década da implementação de um conjunto de políticas públicas 
e de outros movimentos recentes da sociedade brasileira pode-se observar uma mudança 
no campo da cultura do Rio de Janeiro com o “aparecimento de novos sujeitos no cenário 
7 Para fins de periodização define-se três momentos principais da implementação dos Pontos de Cultura 
no Rio de Janeiro. O primeiro entre 2004 e 2007 quando dos primeiros editais de seleção pública lançados pelo 
Ministério da Cultura, o segundo entre 2008 e 2013 com a implementação da Rede Estadual dos Pontos de Cultura 
a partir de um convênio firmado entre o Ministério da Cultura e a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 
Janeiro, e um terceiro momento entre 2014 e 2016 quando da implementação da Rede Carioca de Pontos de 
Cultura por meio de convênio firmado entre o Ministério da Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de 
janeiro.
8 Dentre as estratégias de positivação do poder público neste período pode-se mencionar os programas de 
infraestrutura e urbanização como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-Favelas), o Morar Carioca  e 
o Programa de Pacificação com a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas favelas cariocas 
no corredor dos grandes eventos como a Copa do Mundo (2014)  e Jogos Olímpicos (2016).
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político e cultural” (HALL, 2013, p. 376). Neste artigo argumenta-se que esta mudança se 
expressou na emergência dos coletivos de cultura que têm dentre seus integrantes jovens de 
origem popular, que com com autonomia e novas formas de organização, passaram a atuar 
no espaço urbano da cidade e a disputar espaços na esfera pública, em meio ao histórico de 
protagonismo e  mediação das ONGs. 

2. OS COLETIVOS DE CULTURA JOVENS CONTEMPORÂNEOS

 A partir de 2010 observa-se uma expansão do campo cultural do Rio de Janeiro com o 
surgimento dos coletivos de cultura jovens. Os coletivos de cultura podem ser compreendidos 
como “formação não de certo número de pessoas com ideais comuns, mas de um bloco de 
interesses, afetos, diálogos, experiências aos quais certo número de pessoas adere, reafirmando 
e transformando esse mesmo bloco” (MIGLIORIN, 2012, p. 2). O uso da expressão coletivo no 
campo da cultura era até então mais comum para identificar a criação e a produção artística nas 
artes visuais. Porém, os coletivos de cultura contemporâneos atuam com linguagens variadas 
e híbridas e como registra Saavedra (2018, p. 38), transitam por questões como arte, produção 
cultural, territórios, comunidades e afetam e transformam as práticas culturais urbanas. 

 Os coletivos de cultura abordados neste trabalho, são aqueles que têm dentre seus 
integrantes jovens que participaram dos projetos de formação artística e cultural promovidos 
pelas ONGs das favelas e periferias do Rio de Janeiro e que foram reconhecidos como Pontos 
de Cultura. A participação destes jovens nos projetos aconteceu de diferentes maneiras podendo 
transitar como público-alvo, no engajamento na realização de um evento cultural, lugar de 
trabalho e prática profissional ou como uma estratégia para se inserir no cenário artístico e 
cultural da cidade. Como afirma Novaes (2006, p. 113-114), os jovens ao participarem dos 
projetos se (re)apropriam de ideias, palavras e expedientes, incluindo-os em suas estratégias 
de sobrevivência pessoal, inventam novas maneiras de sociabilidade e ampliam seu campo 
de negociação com a realidade. Vale lembrar que o período no qual estes jovens participaram 
destes projetos culturais foi aquele no qual ocorreu uma mudança nos paradigmas das políticas 
públicas de cultura brasileiras, quando formuladas e implementadas sob a ótica do direito a 
produzir cultura e sob os princípios da cidadania e da diversidade cultural. 

 Portanto neste período observa-se no Rio de Janeiro o protagonismo das ONGs e de 
seus projetos culturais voltados para jovens de origem popular, potencializados pelos Pontos 
de Cultura e também pelo patrocínio de empresas públicas e privadas como da Petrobras9. Este 
protagonismo pode ter algumas explicações: o histórico de atuação das ONGs nas favelas e 
9  Entre 2003 e 2012 ocorreu um alinhamento da política de patrocínio cultural da Petrobras com as 
diretrizes políticas e conceituais do Ministério da Cultura. Neste período foram incorporadas ao programa de 
patrocínio Petrobras Cultural duas novas linhas de ação: “Cultura Digital” e “Formação: educação para as artes”. 
Estas linhas tinham como objetivo a abertura de oportunidades para experiências de produção e formação no 
campo das artes e da cultura em regiões de periferia do país e também o apoio a emergente produção audiovisual 
periférica.
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periferias do Rio de Janeiro, desde meados da década de 1990; a ausência de outros espaços 
de formação e iniciação artística e cultural nas favelas e periferias da cidade; a ausência de 
políticas públicas de cultura locais de incentivo à criação e a produção cultural juvenil; a 
fragilidade da escola pública como lugar de experimentação artística e cultural e a concentração 
dos 57 equipamentos culturais públicos municipais nos bairros do centro e da zona sul da 
cidade, região de circulação de maior capital econômico em detrimento de regiões com maior 
densidade populacional como a zona norte e oeste.  

 De acordo com o Suplemento de Cultura do Perfil dos Estados e Municípios Brasileiros 
(IBGE, 2015) havia no município do Rio de Janeiro no ano de  2014, 165 Pontos de Cultura 
e 272 em todo o Estado. Também as pesquisas avaliativas do Programa Cultura Viva (LPP/
UERJ, 2006; IPEA, 2010), afirmaram haver no programa uma predominância de organizações 
associativas que desenvolvem ações de formação cultural e cidadania, por meio de cursos e 
oficinas, com adolescentes e jovens, sobretudo em áreas precárias de zonas urbanas. Portanto 
é possível dizer que os Pontos de Cultura ao incidirem nas ONGs e nos projetos culturais 
desenvolvidos por elas, foram os principais espaços de formação política e cultural de jovens 
de origem popular do Rio de Janeiro, entre a primeira e a segunda década dos anos 2000.     

Neste sentido a formação dos coletivos de cultura jovens está diretamente relacionado 
aos ambientes de cultura e educação abertos a estes jovens neste período e também a outros 
processos sociais mais amplos que ampliaram as oportunidades da juventude de origem popular 
da cidade, como mencionado anteriormente. Porém, isto não quer dizer que outras formas de 
aproximação e engajamento destes jovens com a arte e a cultura deixaram de acontecer, seja 
através do hip-hop, grafite, skate, poesia, funk, como demonstram as pesquisas realizadas por 
Alves (2013) e Facina (2014).

 Todavia o que chama atenção na segunda década dos anos 2000 é a expansão e 
multiplicação das ações culturais promovidas por coletivos de cultura jovens, que passaram 
a ocupar ruas, parques e praças, em uma explosão de cineclubes, rodas culturais, batalhas de 
rima, rodas de samba, saraus, ocupações, festas e bailes, teatro, música, grafites, fotografia. 
Ou seja, são ações culturais que não se destinam aos equipamentos culturais clássicos da 
cidade como os teatros, museus e centros culturais. São ações e iniciativas territorializadas 
realizadas sobretudo nas áreas consideradas periféricas como as favelas, os subúrbios e as 
periferias e que não dispõem de grandes financiamentos públicos ou privados. 

 Os coletivos de cultura trazem a dimensão da criação e da produção cultural juvenil, 
portanto do direito à produzir cultura na cidade. Eles invertem a lógica que muitas vezes se 
restringe somente a do acesso à cultura. Como afirma Abramo (2001, p. 3) a criação cultural 
tem se mostrado altamente motivadora e mobilizadora para os jovens e “tem aparecido como 
uma das instâncias mais importantes de formação de identidade e de atuação coletiva, e 
também como polo de referência para os jovens que não participam diretamente deles”. 
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 Acompanhando esta perspectiva a pesquisa Juventude e Integração Sul-Americana 
(2010) demonstra que a cultura está na lista de prioridades das demandas juvenis. De acordo 
com o Informe dos Grupos Focais do Brasil (2009) da referida pesquisa, a principal formulação 
dos grupos juvenis é a demanda por reconhecimento de suas ações culturais e pela valorização 
e apoio para a sua realização. Especificamente os grupos culturais de periferia afirmam 
que este apoio significa uma ampliação das oportunidades para o fazer cultural (espaços 
físicos, logísticos e financeiros), assim como um maior acesso à informação e à educação, 
especificamente à formação artístico-cultural compreendida como um direito fundamental. 
De acordo com a pesquisa: 

Desse modo, pode-se dizer que a principal demanda desses coletivos [...] é o 
acesso à produção e à fruição cultural, vinculadas à educação de qualidade, tendo 
a sua própria ação como produtores de experiências culturais e educativas como 
referência. Esta demanda está relacionada à identificação de uma precariedade de 
oferta de equipamentos para fruição e acesso cultural e educativo nos bairros dos 
quais têm origem; mas também ao reconhecimento de que nesses territórios há uma 
cultura pulsante – oriunda da presença de moradores nordestinos e negros ou fruto de 
movimentações juvenis, como o hip-hop – e pouco reconhecida e legitimada. Assim, 
a demanda dos jovens não é apenas por condições de uma produção cultural qualquer, 
mas pelo reconhecimento e incentivo de uma produção cultural autêntica, periférica, 
alternativa ou marginal (POLIS, 2008, p. 34-35). 

 Por outro lado, as pesquisas existentes sobre a relação cultura e juventude no Brasil 
(INSTITUTO CIDADANIA, 2003; BRASIL, 2013) não apresentam dados sobre a criação e 
a produção cultural juvenil, sendo esta uma lacuna nas pesquisas sobre as sociabilidades da 
juventude brasileira. Entretanto as pesquisas existentes trazem informações relevantes sobre 
a relação entre os jovens, o lazer e a fruição cultural. Como registra Tommasi (2017, p. 93), 
as pesquisas apontam a desigualdade das possibilidades de acesso ao lazer e a fruição cultural 
pelos jovens, assim como, a falta de opções de equipamentos culturais que atinja a maioria 
dos jovens brasileiros. 

 De acordo com a pesquisa Agenda Juventude Brasil (2013), 84% dos jovens brasileiros 
nunca foram a um show de música clássica, 72% nunca foram a uma exposição de fotografia, 
65% nunca foram ao teatro, 63% nunca foram a um show de música, 59% nunca foram a 
uma biblioteca sem ser a da escola, 45% nunca foram ao circo, 36% nunca foram a um show 
de música brasileira, 29% nunca foram ao cinema (BRASIL, 2013 apud TOMMASI, 2017, 
p. 92). Acompanhando a autora na análise dos resultados da pesquisa, quando se considera 
a condição econômica, de gênero, raça e faixa etária: os mais ricos têm mais acesso do que 
os mais pobres, os homens mais do que as mulheres, os brancos mais do que os negros e os 
mais jovens mais do que os mais velhos (BRASIL, 2013 apud TOMMASI, 2013, p. 92). 

 Cabe ressaltar que por mais que os dados da pesquisa sejam relevantes e demonstrem o 
tamanho da desigualdade no acesso aos bens e serviços culturais pelos jovens brasileiros, estes 
refletem uma concepção clássica de cultura, daquela identificada com as belas artes e/ou com 
o espetáculo, e não a outras possibilidades de lazer e fruição cultural mais territorializadas, que 
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podem ocorrer em espaços associativos, nas igrejas, escolas de samba, praças, ruas, quadras, 
clubes esportivos, escolas, associação de moradores. Como apontou a pesquisa realizada pelo 
Observatório de Favelas no âmbito do Projeto Solos Culturais10 (BARBOSA; DIAS, 2013), 
estes são os principais espaços de lazer e fruição cultural de 2.000 jovens moradores de cinco 
favelas do Rio de Janeiro e onde o chamado “faça você mesmo” é uma necessidade e não 
uma opção sobretudo para os jovens moradores das favelas e periferias do país (TOMMASI, 
2017, p. 93).    

3. AS JORNADAS DE JUNHO DE 2013 E A EXPANSÃO DAS AÇÕES DOS 
COLETIVOS DE CULTURA JOVENS

 O processo de expansão dos coletivos de cultura jovens no Rio de Janeiro ganhou 
impulso em meio e após as chamadas Jornadas de Junho de 2013. As manifestações 
contemporâneas recentes por transformação social que tiveram como estopim o aumento 
das tarifas do transporte público se somaram ao ambiente de tensão vivido com as obras e 
ações promovidas pelo poder público para realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos 
Olímpicos de 2016. Dentre a pluralidade de pautas que tomaram as ruas no mote do direito 
à cidade (HARVEY, 2014), questionava-se o preço das passagens de ônibus e indícios de 
corrupção de empresas de transporte público, as remoções, o uso do espaço público por meio 
de parcerias público-privadas, a privatização do estádio do Maracanã, o encarecimento da 
vida na cidade e o boom imobiliário, os gastos e a ausência de transparência com megaeventos 
em detrimento de investimentos em saúde e educação, indícios de corrupção por parte do 
governador Sérgio Cabral, dentre outros. 

 A violência policial na repressão aos manifestantes levou a população a ir para as ruas 
do centro da cidade, e a classe média a sentir o tamanho da violência cometida pelo Estado 
nas operações policiais e militares recorrentes que afetam de diferentes formas e dentre elas 
letalmente a vida dos moradores das favelas do Rio de Janeiro. Portanto ganharam as ruas da 
cidade as pautas dos movimentos sociais das favelas: “desmilitarização da PM”, “Fora UPP”, 
“Cadê o Amarildo”, “Remoções”, “Não ao Teleférico” e “Fim do genocídio da Juventude 
Negra”. Especificamente o caso do desaparecimento e assassinato do pedreiro Amarildo por 
policiais da UPP da Rocinha ganhou grande repercussão e colocou em xeque o “projeto da 
pacificação” com a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP).

 Os sentidos e significados das manifestações seguem em disputa. Bringel e Pleyers 
(2015, p. 1) argumentam, que as manifestações de 2013 produziram uma “abertura societária” 
no Brasil, “emergindo novos espaços e atores que levaram a um aumento da conflitualidade no 
espaço público e a um questionamento dos códigos, sujeitos e ações tradicionais que primaram 
10  A pesquisa sobre hábitos e práticas culturais realizada pelo Observatório de Favelas no âmbito do projeto 
Solos Culturais foi feita  com a participação de 2.000 jovens moradores das favelas de Manguinhos, Rocinha, 
Penha, Complexo do Alemão e Cidade de Deus na cidade do Rio de Janeiro.   
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no país durante as últimas duas décadas”. Dentre os impactos sociais das manifestações, na 
perspectiva dos autores, estas serviram para “chacoalhar as posições, visões e correlações 
de forças entre partidos, sindicatos, movimentos sociais, ONGs e outras coletividades”. Os 
autores também ressaltam o impacto dos protestos em caráter mais individual e subjetivo na 
trajetória de jovens e ativistas e afirmam ser recorrente, dentre entrevistas que realizaram, 
estes definirem as Jornadas de Junho de 2013, como um “antes e um depois”, “uma inflexão”, 
“um começo” ou “um novo começo”. 

 Portanto foi a partir de 2013 que observou-se no Rio de Janeiro o fortalecimento 
dos coletivos de cultura jovens e a intensificação de suas ações sobretudo na ocupação dos 
espaços públicos da cidade. Os jovens que integram estes coletivos cresceram e se formaram 
em meio a uma contexto político e social favorável e de um conjunto de políticas públicas que 
possibilitaram a eles uma mobilidade simbólica e social através da circulação na cidade, do 
acesso ao ensino superior por meio de ações afirmativas e bolsas, a participação em projetos 
de formação artística e cultura promovidos pelas ONGs e potencializados pelos Pontos de 
Cultura e o acesso às novas tecnologias da comunicação e da informação. Esta mudança no 
cenário cultural contemporâneo do Rio de Janeiro se expressou nos anos seguintes, através 
de diferentes eventos e iniciativas artísticas e culturais promovidas pelos coletivos de cultura 
jovens, que em meio a nova gramática política da ocupação privilegiou os espaços públicos 
e trouxeram novas demandas às políticas culturais locais11. 

4. DAS TRAJETÓRIAS JUVENIS AO COLETIVO PENEIRA E AO SARAU DO 
ESCRITÓRIO

 Luiz Fernando Pinto, tem 28 anos12, nasceu em Senador Camará na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. É bacharel em teatro pela Universidade Cândido Mendes onde ganhou uma 
bolsa de estudos. Sua aproximação com a cultura, mais especificamente com o teatro, foi no 
CIEP13 onde estudou no ensino fundamental e que era o único espaço de cultura da região. 
Quando concluiu seus estudos participou de diferentes projetos culturais, como no Centro 

11  Em 2014 a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro lançou o Prêmio Ações Locais – Rio450. 
O prêmio considerado pela gestão municipal um desdobramento político e conceitual do Ponto de Cultura premiou 
85 iniciativas culturais realizadas por agentes, grupos e coletivos culturais autônomos nas favelas, subúrbios e 
periferias da cidade.
12 A idade de Luiz Fernando Pinto corresponde a afirmada quando da realização de entrevista pela autora 
no âmbito de pesquisa de doutorado, que resultou na tese “LOPES, Juliana. Um ciclo de políticas culturais e a 
centralidade da produção cultural das favelas e periferias do Rio de Janeiro (2003-2016)” apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ em setembro de 2018.
13 Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) foram criados por Darcy Ribeiro na década de 1980 
quando Secretário de Educação no Rio de Janeiro, no governo de Leonel Brizola. A proposta principal dos CIEPs 
era a educação integral dos estudantes onde além do currículo eram promovidas atividades culturais, estudos 
complementares, educação física, atendimento médico e odontológico e refeições diárias na escola
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Cultural A História Que Eu Conto (CCHC)14 e no APALPE – A Palavra da Periferia15:
Quando eu saio da escola, eu encontro uma ONG, que é o Centro Cultural A História 
Que Eu Conto, lá do Binho Cultura, que ficava bem próxima da minha casa. Eu falei 
que trabalhava com teatro na escola e eles me convidaram para começar um movimento 
de teatro naquele espaço e abrir uma oficina. Nisso eu percebi que eu tinha que adquirir 
conhecimento. Comecei a ler Augusto Boal e também ia para a Lanhouse, porque não 
tinha nem computador, nessa época, no centro cultural. Comecei a estudar e o Binho 
falava assim para mim: “cara, tem que circular a cidade. Tem que conhecer gente. 
Porque, pô, para dar oficina tem que conhecer gente”. Esse lugar, de estar no centro 
cultural, fez com que eu circulasse e conhecesse pessoas. Tudo quanto é evento eu 
ia, vernissage de exposição do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), abertura de 
curso de produção cultural na Baixada Fluminense. Isso fez com que eu tivesse um 
olhar, para além do que eu tinha anteriormente, porque eu não saía de Senador Camará. 
Abriu uma oficina do Faustini, o Apalpe - A Palavra da Periferia, eram três meses de 
encontro de criações a partir da palavra, todo sábado, lá no Humaitá. Cidade, corpo 
e palavra, era o que o ele falava. Lá eu conheço gente, que trabalhava com cultura, 
de tudo quanto é canto da metrópole. Tinha gente da Zona Sul, do Centro, de São 
Gonçalo, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste. Aquilo ali abriu um leque para mim, 
de poder combinar linguagens artísticas. Até hoje, a galera que fez o Apalpe está aí, 
produzindo coisas (PINTO, 2017).

 Luiz Fernando é um dos integrantes do Coletivo Peneira16, criado em 2010, por um 
grupo de jovens atores e estudantes de teatro da zona norte e oeste do Rio de Janeiro e também 
da Baixada Fluminense. Para Luiz Fernando Pinto, as Jornadas de Junho de 2013, fez com 
que “a galera de projeto de ONG” de diferentes localidades da cidade se encontrasse no centro 
do Rio de Janeiro após as manifestações. Para ele é quando houve uma intensificação da 
ocupação do espaço público pelos grupos culturais, devido a dificuldade de se ter a pauta nos 
teatros públicos da cidade. Para Luiz Fernando é neste momento que estes jovens começaram 
a perceber que poderiam ser “protagonistas” do que já faziam: 

Em 2013 foi onde a gente começou a encontrar todo mundo na rua. Começa a pipocar 
vários grupos de ocupação do espaço público. Porque tinha uma dificuldade, de ocupar 
os espaços da prefeitura, os espaços fechados. Porque essa galera, que era a galera de 
projeto, de ONG, ela começa a se encontrar em outros lugares. Ela começa a perceber, 
que elas podem ser protagonistas do que elas fazem. Porque na ONG, tu é apenas um 
aluno de projeto, tu não tem protagonismo nenhum. Tinha esse lugar de você levantar 
a bandeira da ONG, que você fazia parte. Quando a gente sai desse lugar, e começa a 
ver, que eu posso fazer parte do que eu quiser, que eu posso realizar os meus projetos, 
que eu não preciso realizar projeto da ONG. Por outro lado, a gente teve que aprender a 
fazer as coisas, por nós mesmos. A escrever, a articular. Então em 2013, eu encontrava 
pessoas de Senador Camará no Centro, eu encontrava gente da Zona Oeste, da Baixada, 
que eu não encontrava em lugar nenhum, só se eu fosse lá para a Zona Oeste, só se eu 

14  O Centro Cultural A História Que Eu Conto (CCHC) foi fundado, em 2008, por Binho Cultura, Gê e 
Samuca, um grupo de jovens moradores do Complexo da Vila Aliança/Senador Camará, na zona oeste do Rio de 
Janeiro. O centro cultural foi reconhecido como Ponto de Cultura pela edital da Secretaria de Estado de Cultura 
do Rio de Janeiro. Sobre a história do Centro Cultural A História Que eu Conto ver: CULTURA, Binho. A história 
que eu conto. Rio de Janeiro: Editora Aeroplano, 2013.
15 O Apalpe – A Palavra da Periferia, foi idealizado por Marcus Vinicius Faustini (diretor de teatro, escritor, 
cineasta, gestor cultural e idealizador da Agência de Redes para a Juventude) em parceria com a professora e 
pesquisadora Heloísa Buarque de Hollanda. O Apalpe consistiu em oficinas artísticas que estimulavam os jovens 
participantes através do uso da palavra, à criar experimentações artísticas através de linguagens diversas como o 
vídeo, as artes plásticas e a fotografia. 
16  A parir de 2017 o grupo deixou de se autodenominar como coletivo e se formalizou como uma organização 
multicultural. Disponível em: <http://peneira.org/>. Acesso em 10 de abril de 2018.
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fosse para a Baixada. A gente começou a perceber que, nas manifestações de junho, 
a gente se encontrava e a gente tem a ideia de montar o Sarau do Escritório. Porque a 
gente começou a perceber, que estavam pipocando alguns eventos de multilinguagem 
na cidade. Algumas pessoas que eu converso, acham que 2013 fez também com que, 
as linguagens (artísticas) se juntassem. A galera do rap começou a frequentar sarau. A 
galera do teatro começou a ir para sarau. A galera do samba começou a ir para o rap. 
Hoje, a maioria dos eventos de espaço público, que você encontra, mistura linguagens. 
Os cineclubes não exibem só mais filmes, então eles foram influenciados por esse 
lugar de tentar agregar pessoas também. Quando a gente monta o sarau, e quer colocar 
várias linguagens, era porque a gente queria agregar a maior quantidade de pessoas 
possível. Eu quero que venha a galera do rap, quero que venha a galera do samba, mas 
se eu fizer um evento de rap, só vai vim gente do rap (PINTO, 2017).

 O pesquisador George Yúdice (2014) chama de ação cultural o que denomina como 
“ativismo heterogêneo de coletivos culturais”. Para ele as ações culturais contemporâneas não se 
movimentam em compartimentos autônomos (arte, emprego, lazer, educação, mercado, direito, 
segurança, etc.), mas em “complexas cadeias de articulação, possibilitando a intersetorialidade 
e a abertura da arte e da cultura a novas linguagens e narrativas”. Portanto, para Yúdice, é 
uma cultura que: 

ultrapassa a divisão moderna entre arte autônoma e transcendente e cultura de massas 
ou popular. As características atribuídas a uma ou outra categoria acham-se distribuídas 
de outra maneira, o que se verifica prestando atenção à experiência dos sujeitos 
(YÚDICE, 2014, online). 

 Para realizar o Sarau do Escritório a companhia teatral fundou o Coletivo Peneira. O 
Sarau do Escritório é realizado desde 2013 na praça Luana Muniz (antiga praça João Pessoa) 
no bairro da Lapa. De acordo com Luiz Fernando, o nome do sarau veio dos encontros 
realizados pelo grupo após as manifestações em um bar no bairro da Lapa, o qual chamavam 
de escritório por ser um ponto de encontro de pessoas de diferentes lugares do Rio de Janeiro 
(especialmente da Zona Norte, Zona Oeste e da Baixada Fluminense):

Estando na Lapa, a gente poderia abarcar, não só as pessoas, mas também como os 
outros territórios. Na Lapa, você via as pessoas dos seus territórios ali. Era um lugar 
também de disputa. Ao mesmo tempo, tinha esse lugar político, mas a gente queria, 
também, pleitear uma disputa artística, com uma estética da coisa, porque a gente não 
queria ser tratado apenas como ativista, a gente queria disputar também os lugares 
da arte. O que antes já era na perspectiva de combinar as linguagens, era muito nesse 
lugar também de que, há uma qualidade no que está sendo feito nesses territórios. 
Não é hobby, não é amador, tem um pensamento estético sim, mas também tem um 
pensamento político, pelo lugar que a gente está, pelas pessoas que a gente se relaciona 
(PINTO, 2017).

  O que chama atenção na realização do Sarau do Escritório é a metodologia que o grupo 
desenvolveu. Em sua dissertação de mestrado, Silvana Bahia (2016) chama de “pequenos 
rituais” as diferentes etapas que envolvem a organização e realização do Sarau do Escritório. 
Aqui ressaltamos algumas práticas adotadas pelo grupo no dia do evento como, a lavagem das 
calçadas da praça para preparação da rua e realização do sarau, a homenagem a um morador 
do bairro a cada edição que tem sua imagem estampada nos cartazes coloridos de divulgação 



439

colados nos muros da cidade e o palco aberto com microfone para apresentações artísticas. 
Outra característica é a permeabilidade de outros coletivos e artistas ao Coletivo Peneira que 
têm a cada edição um “produtor convidado” que chega com a “rede dele e ideias novas”. Para 
Luiz Fernando, a metodologia criada pelo grupo parte de um lugar de “agregar pessoas” e de 
se pensar uma inovação: 

Eu acho que a metodologia do sarau é muito no lugar de agregar mais pessoas. Porque 
a gente também começa a viver um lugar de pulverização de ações. Então se a gente 
não pensasse coisas novas, não inovasse, nosso evento ia ficar vazio. Não adianta a 
gente ter 20 coisas na cidade, se essas coisas não se ressignificam, não inovam, e cada 
um começa a fazer as mesmas coisas. Até hoje, no sarau a gente procura pensar coisas 
novas. Esse lance do produtor convidado, quando a gente chama o Bion e a Luana 
do Cineclube Buraco do Getúlio, para produzir uma edição com a gente no sarau, é 
nesse lugar, falei assim: “cara, a gente precisa inovar, a gente precisa pensar coisas 
novas. Então vamos pensar, cada edição chamar um produtor convidado novo?”. E 
aí a gente adotou isso, toda edição do sarau tem um produtor convidado. Essa pessoa 
chega com a rede dela, ela chega também com ideias novas. A gente falou: “cara, deu 
certo, vamos convidar”. A Luana deu a ideia de a gente fazer uma edição “Baixada 
é Cruel”, a programação só tinha artistas da Baixada Fluminense. Eram artistas que 
nunca tinham ido ao Sarau do Escritório (PINTO, 2017) 

 Em 2015, a produtora colaborativa Mufa Produções (Movimento de Utopia e Fricções 
Artísticas) realizou, por intermédio do Sarau do Escritório, um mapeamento dos saraus do  
Rio de Janeiro. De acordo com o site que sistematizou as informações do mapeamento17 na 
ocasião foram identificados na região metropolitana do Rio de Janeiro 133 saraus, sendo que 
100 deles surgiram após as Jornadas de Junho de 2013; 41 acontecem em espaços públicos e 
20 em bares; todos utilizam a rede social Facebook para divulgar as suas ações e 72 saraus 
acontecem com a regularidade mensal. Quanto à distribuição dos saraus pelas regiões da 
cidade: 21% acontecem na Zona Norte, 20% na Zona Sul, 20% no Centro, 15% na Baixada 
Fluminense, 10% na Zona Oeste, 6% Itinerantes, 5% no Leste Fluminense e 1,5% são online. 
Dentre estes resultados chama atenção o número expressivo de saraus que surgiram no Rio 
de Janeiro após as Jornadas de Junho de 2013 demonstrando o impulso e a expansão que os 
saraus realizados pelos coletivos de cultura no espaço urbano do Rio de Janeiro ganharam 
neste momento. 

 Segundo Luiz Fernando a iniciativa de fazer um mapa dos saraus do Rio por iniciativa 
dos próprios coletivos, tinha a ver com um momento que se vivia na cidade e também de 
oportunidades que se abriram a estes jovens no momento político abordado neste artigo:    

Ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro, a gente vivia um momento muito interessante. 
A gente estava fazendo mapa, sobre o que a gente estava fazendo, teve o mapa dos 
saraus, surgiu mapa do cineclube, nada disso com o dinheiro do poder público. Por 
vontade, mesmo, da galera, que a galera estava reconhecendo esse momento, como 
importante para a cidade e importante para a gente. As redes foram muito mais 
fortalecidas. A galera nossa estava cursando a universidade, a galera nossa estava 
circulando a metrópole, estava fazendo outros projetos com outras pessoas, e para 
onde tu olhava, coisas surgiam. Teve uma época que surgia sarau em tudo quanto é 

17  Disponível em: <http://mufaproducoes.com/mapeamento-de-saraus-rj/>. Acesso em 10 de abril de 2018.
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lugar, e os produtores chamavam a gente, para ajudar a fazer sarau. Teve um sarau 
no Chapéu Mangueira, que a galera convidou a gente: “cara, fazem o primeiro com 
a gente, depois a gente vai tocar”. E foi isso, a gente fez o primeiro, até hoje tem um 
sarau lá (PINTO, 2017) 

 Para Binho Cultura (2015), um dos fundadores do Centro Cultural A História Que eu 
Conto (CCHC) e realizador do Festival Literário da Zona Oeste (FLIZO), o fenômeno dos 
saraus no Rio de Janeiro, que até então era mais visível em São Paulo, está relacionado, a 
construção do discurso do protagonismo e da potência das favelas e das periferias. Para Binho, 
esta construção discursiva marcou uma passagem onde os “projetos” devem ser realizados de 
“jovens para jovens” e não de ONGs para os jovens: 

Quando a gente começa a trabalhar potência, o protagonismo, a gente começa a 
entender que não queremos ser objeto de ONG. E quando a gente faz uma ONG a 
gente não quer que o jovem seja objeto nosso. Esta nova geração, da década de 2000 
pra cá, começa a perceber que o projeto tem que ser feito de jovem pra jovem e tem 
um monte de gente aí. Hoje o fenômeno dos saraus que acontecia somente em São 
Paulo, a gente vê no Rio de Janeiro todo acontecendo, com um monte de gente que 
não quer ser ONG (BINHO CULTURA, 2015).

 A mudança no cenário político e cultural contemporâneo do Rio de Janeiro, com a 
emergência dos coletivos de cultura jovens se constituiu como uma das principais novidades 
da segunda década dos anos 2000 no campo da cultura da cidade. Como buscou-se demonstrar 
ao longo deste artigo esta mudança foi fruto de movimentos recentes da sociedade brasileira 
na última década e também de um conjunto de políticas públicas implementadas neste período. 
Os jovens que integram estes coletivos de cultura cresceram e se formaram sob um período 
de mudança de paradigma nas políticas públicas de cultura brasileiras e desde então vêm 
reivindicando o direito à cultura e à cidade e mobilizando na micropolítica uma nova base 
social da cultura no país.

 Na perspectiva deste artigo argumenta-se que as políticas públicas de cultura desenvolvidas 
entre os anos de 2003 e 2016, aprofundaram o projeto democrático e de cidadania tecido no 
bojo da redemocratização do país e que teve como marco formal a constituição de 1988. Este 
aprofundamento ocorreu com a incorporação da cultura de forma central nos discursos e nos 
programas do governo brasileiro, como um direito social básico a ser assegurado pelo Estado 
ao conjunto da sociedade de forma a contribuir para a redução da pobreza e das desigualdades. 
Esta mudança contribuiu diretamente para a ampliação da participação política e cultural 
de realizadores culturais das favelas e periferias do Rio de Janeiro e de grupos e territórios 
historicamente estigmatizados pela violência e pela pobreza, que lutavam historicamente por 
reconhecimento de suas práticas culturais e sociais nas políticas públicas de cultura brasileiras. 
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O MAPA CULTURAL DE CHOROZINHO-CE: 
VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E 

CONSTRUÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS

Francisco Fábio Santiago1

Waldeval de Sousa Silva2

José Cleidibergson de Oliveira Coelho3

RESUMO: O presente artigo discute a necessidade e a utilidade do Mapa Cultural de 
Chorozinho como ferramenta fundamental de política pública cultural que possibilita 
a inclusão da rede invisível de artistas e produções, permitindo universalizar 
informações e disponibilizar os potenciais artísticos e culturais, proporcionando o 
conhecimento da realidade cultural de cada território. Tendo como principal objetivo 
suprir uma lacuna de escassez de informações na área consentindo visualizar um 
panorama cultural mais aberto. Assim posto, baseamos os princípios teóricos desse 
artigo nos pilares institucionais da gestão do ministro Gilberto Gil (2003/2008) que 
definiu política cultural acentuada a o binômio entre diversidade e desigualdade, 
enfatizando a distância do culturalismo e seu confinamento de minorias e culturas 
e busca-se uma identidade dialógica, intercultural que se hibridiza e se relaciona. 

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento cultural; Política pública; Diversidade; 
Território.

1. INTRODUÇÃO

É preciso compreender o caminho para que possamos referenciá-lo do início 
do mesmo aos dias vigentes e atuais, os primeiros registros legais dos direitos 
culturais, estão assegurados expressamente na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948), na qual o artigo XXVII aborda que toda pessoa tem o direito de 
participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar 
do processo científico e de seus benefícios.

“A cultura é parte do que somos nela está o que regula nossa comunicação 
em sociedade, é ser e o fazer do somos, fomos e o que seremos, não sendo estática, 
1  Licenciado em Química e Biologia, secretário de cultura do município de Chorozinho/CE, 
e-mail: franciscofabiosantiagochorozinho@gmail.com.
2 Bacharel em Serviço Social, concursado como servidor municipal da secretaria de cultura do 
município de Chorozinho/CE, e-mail: waldevalwss@gmail.com.
3 Bacharel em Engenharia Mecânica, concursado como servidor municipal da secretaria de 
cultura do município de Chorozinho/CE, e-mail: engbergsoncoelho@gmail.com.
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ela está em constante mudança de acordo com os acontecimentos vividos por seus agentes.” 
(PASSEI DIRETO, 2018).

“As políticas públicas são um conjunto de decisões, planos, metas e ações governamentais 
(seja a nível nacional, estadual ou municipal) voltados para a resolução de problemas de 
interesse público.” (OK CONCURSOS, 2018).

No Brasil, normatizados na constituição Federal de 1998, especificamente o artigo 215 
que expressa os deveres do estado em relação às garantias dos direitos culturais e dos apoios 
e incentivos a valorização e a difusão das manifestações.  No estado do Ceará, a legalidade 
que marca o ponto de partida de uma grande luta por direitos culturais data-se, na Lei 8.541 
de 09 de Agosto de 1966, pioneiramente a primeira secretaria da cultura do Brasil estava 
sendo criada naquele ato. 

Os anos e as leis em destaque nos mostram que a cultura age como elemento de valor 
simbólico, político, histórico e social. Indispensável, torna-se uma política pública de acesso a 
todos, que ao longo dos anos tem buscado estabelecer um elo de fomento sólido e canalizado 
entre as três esferas de governo.

   O direito de acesso à cultura estabelecido em normas de caráter internacional, nacional, 
estadual e municipal só consegue executar um papel insubstituível no campo da gestão 
pública quando está fundamentado em uma base de dados e informações, um mapeamento 
que possa dar uma orientação ao caminho, permitindo um planejamento preciso e objetivo. 
O atendimento das demandas e necessidades da população usualmente é feito de maneira 
genérica, e o mapeamento permitirá avançar na comunicação, conhecimento de território e 
da realidade de cada linguagem cultural.

Segundo Santos e Lima (2013), podemos considerar que a gestão da informação no 
âmbito artístico e cultural é de fundamental importância para a viabilidade e sucesso das ações, 
pois por meio da informação é possível definir planos e ações que possam ser desenvolvidas 
pelas Instituições de Arte e Cultura de modo a atear a política cultural de cada estado e 
município.

As informações a serem coletas, selecionadas, processadas, armazenadas e disseminadas, 
considerando-se as potencialidades artísticas que provocam grandes mudanças e maior 
capacidade de armazenamento, disponibilidade de informações, interatividade em 
tempo real e integração de múltiplas mídias, representando novas formas de trabalho 
e novas oportunidades com o objetivo de apoiar as políticas organizacionais e dando 
suporte aos gestores na tomada de decisões de acordo com os interesses institucionais. 
(SANTOS; LIMA, 2013, p. 2).

Nesse contexto podemos compreender que ainda caminhamos distante do que ansiamos 
como artista, produtor, estudiosos, gestores e agentes que compõem essa cadeia criativa da 
cultura, que possui uma estabilidade de política estado ainda muito distante, primeiramente 
por ausência de uma boa vontade política nacional e posterior, pela falta de indicadores, 
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estudos, planejamentos, metas e estratégias tangíveis que possam proporcionar uma base de 
dados, que melhor venha desenhar as ações de fomento, fruição e circulação dos agentes no 
campo da cultura (país, estado e município).

O projeto Mapa da Cultura de Chorozinho foi desenvolvido pela Secretaria de Cultura 
de Chorozinho/CE, que contou com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e pelo 
software livre Mapas Culturais, criado em parceira com o Instituto TIM. O projeto consiste 
no levantamento de dados referentes às atividades, práticas, espaços, institucionalizados ou 
não, de artistas e grupos no município de Chorozinho/CE, “impulsionando uma articulação 
contínua, visando à universalização das informações e disponibilizando as potencialidades 
artísticas e culturais do Estado” (SANTOS; LIMA, 2013, p.3). 

Tendo como principal objetivo suprir uma lacuna de escassez de informação na área, 
consentindo visualizar um panorama cultural mais aberto e permitindo uma visão da rede 
invisível da cultura, por meio do resgate da memória do povo, registrando e incentivando as 
manifestações tradicionais contemporâneas.

“O mapa Cultural de Chorozinho é a plataforma livre, gratuita e colaborativa de 
mapeamento da Secretaria Municipal de Cultura sobre o cenário cultural Chorozinhense [...] 
A parti deste cadastro fica mais fácil participar dos editais e programas da Secretaria.” (MAPA 
CULTURAL DECHOROZINHO, 2019).

Para a efetivação do Mapa da Cultura de Chorozinho é necessária uma mobilização 
das áreas artísticas e culturais interessadas, assim como a valorização das instituições e 
manifestações culturais do município.

1.1. O MUNICIPIO DE CHOROZINHO, SUAS LEIS CULTURAIS E AS ARTES

Chorozinho é o menor município da região metropolitana da grande Fortaleza no estado 
do Ceará, que se localiza na região Nordeste do Brasil, com uma população de aproximadamente 
19.345 habitantes (IBGE, 2018), distribuídos em 308 km² de área geográfica, situado a 64 
km da capital do Estado. Tendo como economia o comércio local, atividades agrícolas rurais 
voltadas a caju cultura, apicultura, cultura de mandioca e milho.

Devido ao grande fluxo de veículos na BR-116, na qual cruza toda a extensão do 
município, o turismo religioso é o que se destaca no cenário cultural da cidade, conhecido 
mundialmente como a terra do Menino Jesus de Praga. Entretanto, a cidade possui uma grande 
diversidade cultural nas artes musicais, cênicas, audiovisuais e literárias, mas carente de uma 
gestão da informação eficaz que pudesse subsidiar a elaboração das políticas públicas. A Lei 
Orgânica municipal de 1990 assegura o direito a Cultura para a população, sendo que o artigo 
157 fala da competência do município:
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I – Promover o levantamento, o tombamento e a preservação do seu patrimônio, 
histórico e cultural, em articulação com a secretaria da cultura desporto do Estado 
e com serviço do patrimônio histórico e artístico Nacional (art. 237 da C.E); II – 
Estimular quaisquer manifestações da Cultura popular, bem como se obriga a cultuar 
datas comemorativas de alta significação da federação, do Estado e Município; III 
– Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 
os monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológicos e impedir a evasão, 
a destruição e descaracterização de referidos bens e obras de arte; IV – Incentivar 
a produção e o conhecimento de bens valores artísticos e culturais, de quaisquer 
naturezas, estabelecendo-lhes incentivos, inclusive quanto às manifestações folclóricas 
(§ 3º do art. 216 da C.F). (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. Artigo 157° de 05/04/1990).

Em 01 de Janeiro de 2009, criou-se no âmbito municipal a secretaria da cultura, 
tornando um órgão com orçamento próprio e independente. No ano seguinte, foi criada a Lei 
n° 478/2010, que institui o sistema Municipal da Cultura, com ênfase no fundo municipal da 
cultura.

PERCURSO METODOLÓGICO

A partir da legislação municipal de cultura, começou o planejamento do percurso 
do Mapa da Cultura de Chorozinho estabelecendo parâmetros metodológicos, materiais, 
arranjos e experiências pautadas em estudos da história cultural da cidade, provocando uma 
transformação, retirando a cultura do seu papel errôneo como órgão promotor de eventos e 
transformando-o como órgão gestor de política pública, elaborando dados tangíveis a fim de 
fomentar e elaborar a política pública cultural municipal.

Em Janeiro de 2017, foi proposto dentro da agenda estratégica governamental do 
município de Chorozinho, o projeto de mapeamento artístico e cultural contínuo, estabelecendo 
uma ponte entre formação cultural e cidadania. Foi identificado, que a cidade precisava 
desenvolver um trabalho direcionado ao seu patrimônio material e imaterial, muito mais que 
identificar era preciso construir um registro dessas memórias, para que outras gerações venham 
protagonizar o futuro da nossa história, através de um trabalho colaborativo envolvendo: 
educador, educando e comunidade em geral.

O projeto encontra-se desde 2017 em execução, sendo que o município foi dividido 
em 07 grandes territórios conforme a tabela 01, contemplando toda a sua área de extensão 
territorial, na qual o mapeamento das manifestações históricas artísticas e culturais de 
Chorozinho foi coletado através de relatos orais, entrevistas e depoimentos dos indivíduos 
que vivem e se relacionam com a comunidade, auxiliando na construção do registro de vida, 
resgatando suas memórias pessoais e construindo de forma concreta a trajetória histórica do 
grupo do qual estão inseridos. 
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TABELA 1 – Divisão territorial do município de Chorozinho/CE

TERRITÓRIO DISTRITOS
01 Centro, Cidade Nova, Leirões, Sitio Retiro
02 Patos dos Liberatos, Baixa Preta, Riacho
03 Campestre, Tourada
04 Triângulo
05 Timbaúba dos Marinheiros
06 Novo Horizonte
07 Cedro, Lagoa dos Martins

Fonte: Autor, 2017

O projeto contou com o apoio da Secretaria de Educação de Chorozinho, na qual, 
foram designados professores e suas turmas de alunos, pois a coleta de dados foi realizada 
pelos mesmos com a supervisão dos educadores. Através de treinamentos fornecidos por 
profissionais da área cultural, foram feitos os levantamentos dos dados em campo. Foram 
utilizadas planilhas que se constituíram em tópicos, sendo eles:

	 Localidade ou distrito; 

	 Guardião da memória;

	 Grupos e artistas;

	 Instituições e associações

	 Equipamentos culturais;

	 Eventos permanentes;

	 Espaços, construções, equipamentos, objetos, peças, acervos e coleções;

	 Culinária, patrimônio cultural imaterial;

	 Meios de comunicação;

	 Profissionais e serviços;

	 Comércio e produtos culturais. 

1.2. ESTRATÉGIAS DE COLETAS DE DADOS

Tais planilhas contaram com descrições prévias para ajudar na hora da coleta, para 
que posteriormente tais informações fossem cadastradas em uma plataforma online, assim, 
catalogando todas as informações pertinentes de cada território. 

O professor, o educando e toda comunidade envolvida foi sensibilizada, para o espírito 
de pertencimento dos valores locais, fortalecendo a cidadania de todos envolvidos no projeto. 
O levantamento de indicadores culturais nas mais diversas áreas partiu com principio básico 
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a potencialização de ações de programas a serem implantados posteriormente no município, 
fortalecendo a preservação da memória local dos moradores.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto Mapa da Cultura de Chorozinho, na qual foi explorado todos os territórios 
do município, as linguagens e as mais diversas expressões culturais dos munícipes alcançou 
destaque no campo de políticas públicas de cultura no estado do Ceará. 

O primeiro resultado do projeto foi a I Mostra Itinerante Sociocultural-Mapa da Cultura 
de Chorozinho, tal mostra foi à celebração do caminho percorrido pelo mapeamento do projeto 
Mapa da Cultura. Ocorreu uma exposição aberta e itinerante em cada território dos trabalhos 
produzidos por toda rede de desenvolvimento criativo do projeto, envolvendo a comunidade 
local de cada território, promovendo um programa de entretenimento e avanços do saber e 
fazer de cada comunidade proporcionando um encontro de identidade, cidadania diversidade 
e pluralidade dos valores direcionados a história, economia de cada povoado de acordo com 
suas potencialidades. 

Nas figuras 01 e 02, observam-se as exposições montadas em cada território.

Figura 01 – À esquerda: apresentação de uma peça teatral no território 03. Á direita: apresentação musical no 

território 07.
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Figura 02 – À esquerda: apresentação musical no território 06. Á direita: apresentação de um grupo de 

capoeira no território 02.

                  

  

Fonte: Autor, 2017.

Durante o período de execução foram envolvidas 02 secretarias municipais, 10 
profissionais técnicos da área cultural, 07 territórios, 07 escolas gerenciadas de núcleo de 
informação, 120 professores, 1.233 alunos da rede pública de ensino. Após a coleta de dados 
feita pelos professores e alunos, alcançaram-se os seguintes números: 81 espaços cadastrados, 
330 agentes entrevistados de diferentes segmentos da cultura e arte, 390 km percorridos com 
as visitas de monitoramento nos territórios e 02 encontros de formação. Sendo que todos os 
indicadores acima foram diagnosticados com estudos técnicos de monitoramento do projeto.

A I mostra garantiu a valorização do povoado em loco, despontando-nos mesmo um 
envolvimento, pertencimento, valorização da própria identidade, fazendo-se perceber que 
mesmo diante de desafios financeiros, políticos e administrativos que a cada dia mais se 
acentua a falta de fomento de políticas públicas no campo da cultura e das artes, foi possível 
agregar parcerias que juntas podem ser capazes de se realizar-nos mais longínquos lugares, 
terreiros e povoados.  O público alvo beneficiado por esse projeto cultural foi de 85% de 
moradores e residentes da zona rural, possuindo baixa estima, sendo uma parte inserida em 
espaços de alta vulnerabilidade social, estando à margem de ações, programas e serviços de 
natureza sociocultural. 

O segundo resultado do projeto foi que Chorozinho e outros 04 municípios de um total 
de 184 do estado do Ceará foram contemplados com uma parceria com o Governo do Estado 
e o Instituto TIM por meio da Secretaria da Cultura para colaboração na implementação do 
Sistema Estadual de Indicadores. Sendo que esse sistema é o Mapa Cultural, um software 
livre que permite o aprimoramento da gestão cultural do município e estado, tendo como link: 
<http://mapacultural.chorozinho.ce.gov.br/>. As informações coletadas pelo mapeamento 
foram disponibilizadas pelo Mapa da Cultura de Chorozinho que é um banco de dados que 
permitirá a consulta via internet, facilitando o acesso aos perfis artísticos e culturais dos artistas 
e grupos, instituições e espaços culturais aumentando as possibilidades de comunicação entre 
os consumidores da cultura.
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A plataforma digital de Chorozinho é integrada ao Mapa Cultural do Ceará e existem 
algumas maneiras de desenvolvedores (artistas) interagirem com a ferramenta. A primeira é 
através do Application Programming Interface (API), com ela o artista pode acessar os dados 
públicos no banco de dados da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e utilizá-las para 
desenvolver aplicações externas. 

O terceiro resultado foi o lançamento do I Edital de Incentivo as Artes de Chorozinho. 
O edital está em fase de contemplação dos planos, seguindo cronograma pré-estabelecido, 
sendo que 40 projetos divididos em 12 linguagens (fotografia, audiovisual, artes visuais, 
literatura, música, teatro, dança, cultura tradicional e popular, humor, moda, mídia digital e 
artesanato) no campo da cultura e arte foram selecionados, contemplando mais de 100 artistas 
da cidade. O valor total destinado ao certame foi de R$ 40.600,00, constituindo tal recurso 
nativo da receita do próprio município e amparado pela lei municipal n° 478/2010 do sistema 
municipal da cultura. 

O Mapa da Cultura possibilita a visão da rede invisível de artistas e produções 
culturais, permitindo universalizar informações e disponibilizar os potenciais artísticos e 
culturais, proporcionando o conhecimento da realidade cultural de cada território.

Segundo Valentim (2002) a gestão da informação é um conjunto de estratégias para 
criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos do conhecimento, bem como estabelecer fluxos 
que garantam a informação necessária no tempo e formatos adequados, a fim de auxiliar na 
geração de ideias, solução de problemas e tomadas de decisão.

 Santos e Lima (2013) define que o mapeamento cria alternativas para aumentar a 
interação entre a população e a produção cultural por meio de informações sistematizadas 
e indicar alternativas para maximizar as ações das instituições públicas que atuam na área 
cultural. 

3. CONCLUSÃO

A gestão da informação em consonância com o Mapa da Cultura será ferramenta 
fundamental para a sistematização e disponibilização das informações coletadas e 
filtradas para servir de suporte às ações a serem desenvolvidas por gestores da área 
cultural, norteando a construção do perfil artístico-cultural do município de Chorozinho, que 
permitirá mensurar as informações acerca dos artistas, grupos, espaços e instituições de 
arte e cultura, e os resultados irão construir parâmetros para a elaboração de indicadores 
culturais, para subsidiar a elaboração de políticas públicas para o município e possibilitar o 
intercambio entre os artistas, buscando o fortalecimento das artes.

O Mapa Cultural de Chorozinho foi muito mais do que determinar um norte na aplicação 
de recursos oriundos do Fundo Municipal da Cultura, ele serviu de embasamento geográfico 
e territorial para que outras políticas públicas (Assistência Social, Educação e Administração) 
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pudessem chegar a lugares tão pouco vistos e tão pouco explorados com ações, programas, 
projetos e ações.

“Outro setores da administração pública também padecem da falta de pessoal suficiente 
e qualificado, operam sob marcos legais que afastam melhores práticas e não contam com 
estruturas organizadas adequadas.” (WERMECK, TORRES, 2017)

Ressaltamos que o mapeamento cultural além de ser um instrumento essencial para 
gestão, permitiu que a sociedade pudesse enxergar seus atores culturais, espaços e manifestações 
populares promovendo uma interação e uma sinergia e oportunidades, promovendo mais 
fomento e acesso a bens culturais.

Segundo a afirmação de Zorrinho (1995, p.146), de que “Gerir a informação 
é, assim, decidir o que fazer com base em informação e decidir o que fazer sobre 
informação. É ter capacidade de selecionar um repositório de informação disponível 
aquela que é relevante para uma determinada decisão...”, que o Mapa da Cultura de Chorozinho 
vem justamente consolidar esta afirmativa de que a gestão da informação é imprescindível 
para os resultados a serem alcançados no campo da política pública.
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POLÍTICAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DOS GOYTACAZES: REALIDADE OU ILUSÃO?

Elisabeth Soares da Rocha1 

RESUMO: Este artigo apresenta um estudo sobre as políticas públicas de cultura 
implementadas no município de Campos dos Goytacazes no período de 2011 a 2015, 
como forma de analisar a gestão pública para a área de cultura neste município. 
Este recorte é parte integrante da tese de doutorado da autora intitulada “Estudo 
Crítico sobre as Políticas Públicas e a Formação Estético-Cultural em Campos dos 
Goytacazes”. O principal objetivo deste trabalho é fomentar o debate sobre a forma 
como os gestores públicos do município têm direcionado suas ações para a área 
cultural na expectativa de que novos estudos e reflexões possam surgir a partir das 
análises aqui apresentadas.

PALAVRAS-CHAVE:  Cultura, Políticas públicas, Campos dos Goytacazes.

 INTRODUÇÃO

O município de Campos dos Goytacazes situado ao norte do estado do 
Rio de Janeiro tornou-se conhecido no país como a cidade do petróleo diante dos 
grandes recursos advindos dos royalties petrolíferos nas últimas décadas do século 
XX. Detentor de um orçamento generoso, Campos passou a ser considerado o 
município potencialmente com capacidade de produzir uma excelente qualidade 
de vida diante de tais recursos. 

No que tange as políticas públicas de cultura, a expectativa nascida desse 
fato econômico foi grande. Artistas reconhecidos nacionalmente incluíram em sua 
rota de apresentação de espetáculos o “município rico”, levando para Campos peças 
teatrais, shows, dentre outras modalidades artísticas.

Considerando esse cenário político e econômico, esta pesquisa buscou conhecer 
as políticas públicas para a área de cultura ofertadas pelo município em face desse 
orçamento privilegiado que passou a fazer parte dos cofres públicos durante o 

1 Profª de música dos Cursos de Licenciatura em Música e em Teatro e Ensino Médio do 
Instituto Federal Fluminense – IFF. bethrocha12@gmail.com
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período deste estudo, além de buscar compreender a concepção de cultura, que naturalmente, 
se expressa a partir da efetivação de tais políticas.

Assim sendo, este artigo se divide em duas partes correlacionadas entre si: a primeira 
apresenta o perfil político e cultural do município e a segunda, o levantamento de todas as 
atividades artísticas ofertadas no período de 2011 a 2015, seguido da análise do mesmo à luz 
do referencial teórico pautado no pensamento de três filósofos: Gramsci, Mészáros e Jameson.

POLÍTICA E CULTURA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

O município de Campos dos Goytacazes inaugurou a partir das eleições de 1988, uma 
nova hegemonia local que, à frente da administração municipal, passou a crescer com base na 
crítica à antiga estrutura econômica e ao sistema de dominação política, os quais disputaram 
o poder com esse novo grupo político. 

Pautado na denúncia do elitismo político e na exclusão social que marcou o desgaste 
das oligarquias rurais oriundas da economia açucareira, esse novo grupo dominante reproduziu 
um “discurso de ruptura” com grande ênfase sobre a cultura em Campos, mais que isso, a 
cultura constituiu numa das bandeiras da campanha eleitoral e da administração municipal 
(SOFFIATI, 2003, p.109).

Garotinho, o prefeito eleito em 1988, tinha uma relação com o teatro amador de 
Campos iniciada desde 1980, quando foi criado por ele o Grupo Abertura de Teatro Amador, 
que reunia diversos artistas locais, com a proposta, segundo a fala do próprio Garotinho de 
“cortar com o processo alienante da arte, combater a opressão nos setores da criação artística 
e levar o público à valorização do artista campista, e para isso, a arte tem que ser engajada” 
(ALVARENGA, 2015, p.241).

Liderado por Garotinho, o Grupo Teatral promovia mostras de arte no calçadão no 
centro da cidade, com apresentações artísticas de poesia, artes plásticas, música e teatro, 
integrando outros grupos artísticos, cujas manifestações eram acompanhadas de protestos a 
favor da arte e contra a forma como a cultura estava sendo tratada pelos gestores públicos de 
então. Nessas ocasiões, Garotinho sempre se destacava como porta-voz do movimento com 
uma fala sempre incisiva:

Frente aos órgãos públicos, nossa atitude é de reivindicação. Convidamos o Sr. Prefeito 
para que fosse cobrado dele um Teatro Municipal para abrigar os grupos teatrais e 
poder desenvolver uma arte voltada essencialmente para o povo, já que os custos 
de produção seriam menores e menor poderia ser também o valor das entradas.  E 
também concluindo: o que é mais importante, estamos levando a burguesia ao teatro, 
única oportunidade de ouvirem nossas propostas transformadoras (Ibid., 2015, p.242).

Como analisa Cruz (2003), Campos traz uma política marcada pelo interesse dos grupos 
locais, ligado à produção e distribuição de riqueza, poder e status, que se deram a partir do 
controle dos recursos mediados pelo Estado ou pelo capital privado. Inicialmente tais grupos 
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foram formados pela classe ligada à economia agropecuária, representada pelos usineiros, 
fazendeiros e proprietários de terras locais, “cujos interesses ligados ao monopólio do poder 
político buscam viabilizar a apropriação dos recursos disponibilizados pelas diversas escalas 
de poder político-administrativo – municipal, estadual e federal” (CRUZ, 2003, pp.46-7).

No que se refere às políticas públicas no município de Campos dos Goytacazes, pode-
se entender que o município se caracterizou pela ausência de tais políticas, resultante de uma 
prática política, com peso nas oligarquias rurais que se desenvolveu a partir da reprodução de 
carências para manipular provimentos, caracterizando assim, a atuação pública como doação 
personalista, e de ações pontuais, superficiais, temporárias e assistencialistas. 

Essa elite atuou de forma enfática na busca pelo ideal de Campos vir a ser a Capital do 
Estado do Rio de Janeiro, construindo pactos políticos que visavam beneficiar o crescimento 
dos seus empreendimentos individuais, construindo um processo de urbanização desenfreado 
que gerou o surgimento de favelas, loteamentos clandestinos e ocupações desordenadas.  Além 
disso, com as perdas do setor agroindustrial do açúcar para São Paulo, em virtude da compra 
das usinas por capitais extra-regionais, o setor alcoaçucareiro vivenciou uma inadimplência 
de dívidas e falências, que trouxeram como consequência um “excedente de mão de obra 
expropriado, que num mercado sazonal, alternava emprego clandestino na lavoura com biscate 
em condições precárias de renda” (CRUZ, 2003, p.191).  

A chegada dos royalties à região, traduziram no discurso geral, uma possibilidade 
de saída para o crescimento do município, pois, os setores progressistas vislumbraram uma 
chance de quebrar o monopólio e o monolitismo econômico, social e político tradicionalmente 
estabelecidos.  

Campos, no que diz respeito ao seu desenvolvimento, e toda pujança que eufemisticamente 
foi comemorada em diversos momentos pelas elites e população em geral, passou a viver, na 
verdade, um grande paradoxo, pois, um município que foi beneficiado pelos recursos voltados 
para a modernização da agroindústria açucareira, principalmente nas décadas de 50 e 70, 
tendo sido contemplado com os recursos oriundos da extração do petróleo a partir da década 
de 80, adentrou o século XXI reproduzindo uma herança histórica de pobreza, exclusão e 
desigualdades socioeconômicas.

Tal crise é analisada por Cruz (2003) como consequência da
origem rural do seu interior, das práticas oligárquicas e de servidão nas relações 
sociais e no poder público, a condição marginal da maioria da população e o padrão 
periférico da evolução da sua economia formando um caldo de cultura da sua crise e 
transformando a sedução dessa maneira lúmpen da sua população na principal fonte 
de poder político, favorecendo a reiteração de populismos de diversos matizes (CRUZ, 
2003, p.71).

Assim, a perspectiva do petróleo alimentou interesses silenciosos e discriminados de 
outros segmentos sociais, econômicos e políticos, no sentido de candidatarem-se aos possíveis 
benefícios diretos e indiretos da atividade petrolífera.
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Com a estratégia de constituir-se como liderança, e porta-voz da região, aproveitando-se 
do vazio da representação regionalista deixada pelas elites da economia açucareira, Garotinho 
passa a liderar ampla mobilização de massa, chegando até a cidade do Rio de Janeiro – Capital 
do Estado – através de uma campanha com a denominação de “Gritos:  Grito do Norte 
Fluminense, Grito do Norte-Noroeste e Grito do Interior”, que  aglutinou-se em torno de 
bandeiras como a dos royalties, e pode ser sintetizada no discurso de recriação do município, 
representada pela oficialização do nome Campos dos “Goytacazes” como forma de resgatar 
os valores populares ligados aos explorados pela economia tradicional.  “Surge uma nova 
simbologia, centrada nas ideias de povo, da região tradicionalmente excluída, de trabalhadores 
rurais, de pobres, da diversificação” (Ibid., 2003, p.267).

As elites açucareiras continuam no embate, tentando recuperar terreno, buscando a 
aplicação de recursos para o polo alcoolquímico e para irrigação. Essa disputa já vinha ocorrendo 
de forma acirrada desde a questão da localização dos recursos de capital fixo relacionados 
às instalações para a extração de petróleo e pela implantação de um polo petroquímico de 
beneficiamento de derivados de petróleo e gás. Com a instalação da Petrobras no município 
de Macaé, Campos volta-se para os benefícios concentrados nos royalties e participações 
especiais. Os novos arranjos econômicos e políticos são formados por setores progressistas 
da imprensa, setores não privilegiados da economia e municípios alijados pela hegemonia 
dos grupos tradicionais que até então detinham o poder e dominação.

O Governo Municipal passa a ser o detentor da riqueza produzida no município. O 
monopólio dos recursos públicos se deslocou das frações da classe agrária e agroindustriais 
para os grupos de poder nas administrações municipais. As disputas para prefeitos e vereadores 
tornaram-se verdadeiros campos de batalhas, já que o volume de recursos que passaram a 
controlar lhes daria autonomia para ambições de hegemonia na política local. “O lócus do 
poder se deslocou da porteira da fazenda para o balcão da prefeitura” (CRUZ, 2003, p.328). 

O ponto crucial está agora voltado para o sentido que orientam a aplicação desses 
recursos, pois, uma vez que se encontram incrustados no orçamento municipal, a  reprodução 
dos grupos de poder no controle das administrações locais tornou-se o principal aspecto 
orientador da utilização dos royalties e participações especiais. O que justifica a compreensão 
da luta pela hegemonia ocorrida, inclusive, dentro do grupo Garotinho, pela manutenção do 
poder executivo local, durante quase três décadas, envolvendo aliados, ex-aliados, e até sua 
própria esposa, Rosinha Garotinha, que também foi governadora do Estado do Rio de Janeiro 
e Prefeita de Campos por dois mandatos. 

A partir deste cenário político econômico apresentado, voltamos nossa atenção para 
a construção de nossas análises, no intuito de compreender como esse município, com um 
orçamento tão privilegiado, desenvolveu suas políticas públicas para a área de cultura.
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Metodologicamente a criação de um banco de dados contendo toda a oferta de atividades 
artístico culturais no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 permitiu a constatação, 
diante da categorização realizada neste levantamento que, as formulações a serem consideradas, 
constituem três aspectos fundamentais: primeiramente, no que tange a cultura diante do 
aspecto de sua espetacularização; segundo, sobre a relação da cultura como patrimônio e 
herança cultural; e, por fim, a cultura como um processo formativo, isto é, sob a perspectiva 
de compreendermos a cultura como algo inseparável da formação humana. 

Dessa forma apresentaremos a seguir o resultado do levantamento efetuado ao longo 
desses cinco anos seguidos das análises de tais dados buscando compreender como foram 
pautadas as implementações das políticas culturais no município.

LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS REALIZADAS 
NO PERÍODO DE 2011 A 2015 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

O levantamento de toda atividade artístico-cultural ofertada pela gestão de cultura do 
município no período de 2011 a 2015 contou com uma metodologia que consistiu em buscar 
por meio do quantitativo de eventos realizados no período do recorte desta pesquisa tornar 
possível a realização de uma análise sobre os aspectos em que as políticas públicas foram 
efetivadas, buscando a partir desses dados aprofundar a compreensão das dimensões sócio-
políticas da produção cultural nesse município. 

Nesse sentido, a proposta metodológica para a construção de uma planilha com os dados 
coletados no período do recorte dessa pesquisa, de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 
2015, foi resultado do processo de análise de conteúdo de todas as matérias publicadas pelo site 
oficial da Prefeitura do município de Campos dos Goytacazes no período citado.  O que nos 
levou a buscar a primeira notícia referente à data específica do início do recorte da pesquisa 

, para a partir daí proceder a leitura e análise do conteúdo de cada matéria e assim classificar quais 
dentre essas estavam relacionadas à atividades artístico-culturais. 

No processo de coleta e levantamento dessas matérias no período de 2011 a 2015, o 
universo total analisado foi constituído por 27.580 (vinte e sete mil e quinhentos e oitenta) matérias. 
Desse total foram selecionadas como conteúdo referente à realização de evento artístico-cultural, 
o quantitativo de 4.327 matérias específicas sobre as atividades artístico-culturais, que foram 
submetidas à categorização pela atividade artística a que se referia.

Portanto, a unidade de investigação aplicada a esse estudo é o município de Campos dos 
Goytacazes, sendo a prefeitura o principal informante por meio das publicações de todas as matérias 
relacionadas no site oficial.  O período de referência da coleta das informações foi iniciado em 01 
de janeiro de 2011, a partir da leitura e análise de conteúdo das matérias publicadas nessa data, 
e, sucessivamente nos anos de 2012, 2013, 2014, finalizando em 31 de dezembro de 2015. Na 
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coleta realizada, as informações foram compiladas no programa  Microsoft Excel, cuja dinâmica 
constitui-se das seguintes etapas: consulta da matéria referente à data inicial da pesquisa; análise 
inicial de conteúdo no que tange a sua correspondência na área de eventos artístico-culturais; 
análise  específica de conteúdo quando a matéria relacionava-se aos eventos artístico-culturais 
para dela extrair os dados necessários para as análises posteriores, isto é,  nome do evento, local 
em que foi realizado, órgão gestor responsável pela produção, categorização da área em que se 
classificava e por fim o registro do link da referida matéria. 

As categorias artístico-culturais foram definidas, primeiramente a partir das expressões 
artísticas: música, teatro, dança, artes visuais e literatura. E, na medida que foi sendo executada a 
coleta de dados verificou-se um quantitativo significativo de atividades relacionadas: ao carnaval, 
ao artesanato, às manifestações folclóricas, à memória e ao patrimônio cultural, o que determinou 
a inserção dessas categorias na classificação geral de tais atividades.

A Categoria denominada mix cultural foi utilizada a partir da referência ao termo em inglês 
– mix - que se traduz como mistura, como definição do evento artístico-cultural, cuja execução 
atuava em duas ou mais áreas artísticas. As demais atividades, que pela sua natureza não se incluíam 
em nenhuma das categorias utilizadas, foram alocadas na categoria outros.
 
 Os Gráficos de 1 a 5 a seguir, demonstram as atividades artístico-culturais ofertadas 
pela gestão cultural do município no período de 2011 a 2015. 

Gráfico 2- Quantitativo de atividades artístico-
culturais referentes ao ano 2012

Gráfico 3- Quantitativo de atividades artístico-
culturais referentes ao ano de 2013

Gráfico 1- Quantitativo de atividades artístico-
culturais referentes ao ano 2011

Gráfico 4- Quantitativo de atividades artístico-
culturais referentes ao ano de 2014
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Gráfico 5- Quantitativo de atividades artístico-
culturais referentes ao ano de 2015

ANÁLISES DAS ATIVIDADES CULTURAIS OFERTADAS PELAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 
2011 A 2015

As categorias classificadas resultaram num quantitativo total de 4.550 eventos, no qual 
a categoria Música constituiu num total de 2.094 atividades em shows musicais, representando 
46% das atividades artístico-culturais. A categoria denominada Mix Cultural, apresentou um 
caráter associado a uma pluralidade de atividades artísticas, que num mesmo espaço unia uma 
peça teatral e um pula-pula, para o entretenimento do público infanto-juvenil sem apresentar 
a diferença entre a atividade artística de caráter formativa e a brincadeira.  Na categoria 
Literatura encontramos o projeto Festival Doces Palavras e as Bienais do livro como sendo 
as atividades de maior expressão, porém, o sentido espetacularizado  pode ser observado 
na realização dessas atividades literárias, que priorizando a participação de personalidades 
associadas à mídia, além do grande número de shows musicais, demonstram o intuito de atrair 
maior atenção do público2, em detrimento de atividades de caráter mais formativo.

Assim sendo, pode-se compreender que essas atividades com predominância no 
entretenimento e  de caráter efêmero,  acabam por determinar uma política cultural fortemente 
submetida  à lógica  de um mercado midiático, cujo apetite desenfreado dos consumidores é 
estimulado a buscar cada vez mais a pseudo-arte e espetáculos que constituem uma relação 
compatível com a dependência e o vício de tal forma que, a cultura do “simulacro”3, como 
aponta Jameson (1996), “entrou em circulação em uma sociedade em que o valor de troca se 
generalizou a tal ponto que mesmo a lembrança de valor de uso se apagou, uma sociedade 
em que, [...] ‘a imagem se tornou a forma final da reificação’”. Ou seja, tal tratamento dado 
a cultura pelas políticas públicas demonstram uma cultura em crise com a sua historicidade e 
2  Como exemplo de grande atração na 8ª Bienal do Livro, no ano de 2014, foram apresentados:  “Conversa 
com Laura Muller” (sexóloga do programa Altas Horas, da TV Globo) e o debate “A África na Língua Portuguesa” 
com a participação do cantor Martinho da Vila.
3  “Numa referência a concepção de Platão do “simulacro”, a cópia idêntica de algo cujo original jamais 
existiu” (JAMESON, 1996, p.45).
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praticada numa concepção voltada para o fragmentário, aleatório, numa série de presentismos 
e não relacionada com seu tempo.  

Além disso, essa ruptura da cultura com a temporalidade, na perspectiva de Jameson, 
apartada da concepção historicista, é capaz de desvelar um diagnóstico cultural de esquizofrenia 
social, levando o homem a ser incapaz de unificar o passado, o presente e o futuro de sua 
própria experiência biográfica, cujo  resultado estético dessa ruptura de temporalidade é o 
isolamento,  o fortalecimento do presente, numa espécie de materialidade das percepções e a 
perda da realidade, onde tudo se dá numa intensidade “alucinógena ou intoxicante” (JAMESON, 
1996, p. 45, pp. 52-4).

Essa cultura submetida à indústria cultural, exerce seu controle sobre os consumidores 
mediado pela diversão, ao mesmo tempo que opera nestes a “doença incurável de toda diversão”, 
ou seja, após usufruir do prazer, o aborrecimento retorna, e, para continuar a ser um prazer, 
não deve exigir do espectador esforço. Assim, sem ter necessidade de nenhum pensamento 
próprio, o produto prescreve toda a reação. Ou seja, “na indústria cultural, desaparecem 
tanto a crítica quanto o respeito: a primeira transforma-se na produção mecânica de laudos 
periciais, o segundo é herdado pelo culto desmemoriado da personalidade” (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2002, p.131).

O segundo viés em que pautamos nossas análises, encontra-se sobre as categorias 
denominadas: Memória e Patrimônio Cultural, Manifestação folclórica e Carnaval, cuja 
importância dá-se no sentido de preservação dos valores das coletividades e sistemas simbólicos 
que constituem as culturas, numa relação com uma memória cultural que mantenha o passado 
numa relação enriquecedora com o presente. Ou ainda, no sentido gramsciano, onde tais 
valores são reconhecidos “naquilo que geralmente se conhece por folclore”, sem desconsiderar, 
portanto, sua relação com uma concepção de mundo e ideologias (GRAMSCI, 1999, p. 93). 

O que implica pensar em memória cultural, como processo, remetida e associada à 
noção de representação coletiva, nas modalidades de manifestação construídas e compartilhadas 
socialmente, pelos diversos grupos de vivências semelhantes, na articulação do seu presente 
com o seu passado. Tais construções de significados e identidades são estabelecidas tendo a 
memória como uma instância mediadora inevitável e permanente, cuja interferência tem o 
potencial de possibilitar novas reflexões e valores sobre a realidade. Onde o confronto entre 
a memória individual e a memória dos outros, demonstra que a memória e a identidade são 
valores disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos que 
opõem grupos políticos diversos.

Nesse sentido, ao analisarmos os projetos que visaram a valorização da memória e do 
patrimônio cultural realizados pela prefeitura de Campos dos Goytacazes, constatamos que 
estes se deram em exposições pontuais no Museu de Campos, e em visitas esporádicas aos 
patrimônios históricos da cidade denominados City Tour4.  Além disto, o único patrimônio 
4  Este projeto é coordenado pela Secretaria de Educação e não pela gestão de cultura do município. Fonte: 
http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=27008
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histórico restaurado no período estudado foi o Museu Histórico de Campos e o equipamento 
de cultura que passou por reformas de manutenção, foi o Teatro Municipal Trianon.  

Ao analisarmos uma das manifestações folclóricas de maior tradição na região, a 
“Cavalhada de Santo Amaro”, observamos que essa representação embora já exista desde 1762, 
portanto há 257 anos, ela não subsiste por si mesma. Suas festividades vêm acompanhadas de 
espaços gourmet, e de shows como grand finale, cujo objetivo é atrair o público e mantê-lo 
até o fim da festa. O que demonstra que tais atividades culturais encontram-se no âmbito da 
“espetacularização” da cultura, tal qual abordado por Jameson anteriormente. 

O carnaval campista, enquanto atividade de tradição cultural, além das apresentações de 
Bois Pintadinhos, realizadas geralmente em torno do dia 22 do mês de agosto, por se tratar do 
dia do folclore, num projeto intitulado, Semana do Folclore, vivencia uma grande contradição 
em torno do denominado Carnaval fora de época, o que não justifica sua mudança de data por 
condições de fomento turístico para atrair pessoas de outros estados para esta manifestação. 
O que apenas contribui para um carnaval esvaziado, sem expressão e participação popular.

O grande investimento da gestão de cultura no município, no período estudado, deu-se 
na construção de um sambódromo5  que custou cerca de  80 milhões aos cofres públicos,  com 
uma arquitetura voltada para o show business, o que só reforça, a condição de uma política 
pública cada vez mais voltada para a cultura do espetáculo e de grandes shows. 

Relembrando mais uma vez o filósofo italiano, Gramsci, é necessário que reconheçamos 
que em torno desses movimentos culturais estão contidas as concepções de mundo e ideologias 
que se pretendem dominantes. O que significa dizer, que tais políticas não demonstraram 
interesse em resgatar ou manter os valores das coletividades e sistemas simbólicos que 
constituem sua memória social, pois enquanto ela morre por ausência de apoio e investimento 
de verba pública para sua sobrevivência, ironicamente, um santuário é erguido para sepultar 
suas memórias inertes. 

Ou seja,
[...] sofremos ao mesmo tempo de memória demais (hipermnésia): graças às infinitas 
possibilidades de arquivamento que as novas mídias nos abriram, assim como aos fatos 
terríveis que clamam por narração; e de memória de menos (hipomnésia): graças ao 
anti-historicismo típico de nosso “capitalismo tardio”, ao pragmatismo onipresente, aos 
inúmeros traumas do século XX que geraram cemitérios de cadáveres e de memórias 
(SELIGMANN-SILVA, 2009, p. 66).

O terceiro aspecto das análises deste estudo está colocado sobre as políticas públicas com 
vistas a uma cultura enquanto processo formativo, isto é, sob a perspectiva de que a cultura seja 
considerada como algo inseparável da formação humana. Nesse sentido, analisamos as categorias 
classificadas como: oficina, artesanato, dança, artes visuais e teatro, cuja categorização tem 

5  Centro de Eventos Populares Osório Peixoto - CEPOP
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em comum a construção de uma ação dentro da política cultural voltada para a possibilidade 
desse processo formativo.

Assim sendo, encontramos no projeto de dança, a formação do Corpo de Baile, 
concomitante com a criação da Orquestra e Coro do Teatro Municipal Trianon, cujo objetivo 
encontrava-se, de certa forma, alinhado com o pensamento gramsciniano, ao considerar que 
o conhecimento artístico acumulado historicamente pela humanidade constitui um patrimônio 
que precisa ser incluído em uma agenda cultural que preze pela formação artístico cultural. 

Ao investir na criação de um Corpo de Baile, Coro e Orquestra, vislumbrou-se a 
possibilidade de recuperar esse conhecimento artístico, na ampliação da formação de músicos 
instrumentistas, cantores e bailarinos, assim como, na formação de plateia.  Além disso, o 
projeto previa um trabalho educativo junto às escolas municipais, onde os músicos e bailarinos 
contratados pela prefeitura ofereceriam formação artística nas áreas de sua especialização artística, 
com o intuito de construir um conhecimento artístico, de forma continuada e progressiva, que 
possibilitasse a formação de mais orquestras e coros infanto-juvenis. 

No entanto, com a ameaça de redistribuição dos royalties petrolíferos e consequente 
diminuição no orçamento, a prefeita lança mão do discurso pela defesa dos royalties, numa 
mobilização de massa que contou com a participação, inclusive, de artistas locais, esse projeto 
foi cancelado antes de completar dois anos sem nenhuma consulta ou debate junto à população. 

Nas análises das categorias, Teatro, Artesanato, Artes Visuais e Oficinas, destaca-se 
o projeto Curso livre de Teatro, criado desde 2009, para público jovem e adolescente, o qual 
continua acontecendo até os dias atuais. Tendo como sede para ensaios o Teatro de Bolso, o 
projeto passou por diversas dificuldades com o fechamento do próprio teatro para as reformas, 
que se alongaram por quatro anos e mesmo após a sua reabertura ainda não se encontra em 
condições ideais para utilização. Além disto, os professores exercem a função de animadores 
culturais junto à Secretaria de Educação e atuam por deslocamento de função na Fundação 
Jornalista Oswaldo Lima.  Além de oferecer os espaços do Teatro de Bolso e Teatro Municipal 
Trianon para a apresentação de peças teatrais, o projeto não conta com uma verba específica 
da Prefeitura para a montagem de peças, no que se refere a figurino, cenário, sem perspectivas 
de um fomento específico para o crescimento desses atores em formação.

Vale ressaltar ainda que, a cidade mantém sua forte tendência para o teatro amador, o 
que pode ser observado pela quantidade de jovens que aderem às diversas companhias e em 
espaços alternativos, promovem seus ensaios, integrando gerações diferentes de atores. Estes, 
amantes da arte, raramente conquistam um patrocínio da prefeitura para suas montagens, quando 
muito, disputam com os espetáculos da Capital uma agenda no Teatro Municipal Trianon. 

As oficinas constituem um paradoxo no que tange a sua proposta enquanto política 
cultural. Ao mesmo tempo que são organizadas no intuito de ofertar cursos na área das artes 
visuais, mais especificamente a pintura, ou de música, geralmente violão, as oficinas se 



465

multiplicam em atividades manuais, daí a classificação da categoria Artesanato, misturando-se 
entre uma atividade de pintura a óleo em tela com a atividade em dobradura de papel, conhecida 
como origami. O grande quantitativo encontrado no levantamento realizado nesta pesquisa 
para essa categoria, dá-se, principalmente em virtude dessas oficinas estarem incluídas na 
agenda do Verão no Farol, no Caminhão das Artes, onde ela adquire um caráter de trabalho 
manual para entretenimento no período de férias. 

A projeção de filmes, em sua maioria para o público infanto-juvenil, determinou o 
cinema como o maior representante da Categoria Artes Visuais, que, excetuando as raras 
exposições de pintores locais, o que se percebe é uma ausência de conceituação que diferencie, 
artes e trabalhos manuais. 

Ao refletirmos sobre a cultura como formação, encontramos a defesa de Mészáros (2008) 
a favor de uma “educação continuada”, na qual a atividade artístico-cultural seja significativa 
e considerada “constituinte necessário dos princípios reguladores de uma sociedade para além 
do capital”, pois, ao fazer parte da formação  integral de um indivíduo, ela deve continuar no 
sentido de permitir um efetivo feedback desses indivíduos educacionalmente enriquecidos. 

CONSIDERAÇÕES

No desenvolvimento do processo de pensamento que levaria  a compreender  a filosofia 
do ponto de vista do filósofo democrático, ou pensador coletivo, que realiza uma luta cultural 
para transformar a mentalidade popular, Gramsci evoca a necessidade de trabalhar para um 
vasto movimento cultural que envolva todo o homem para um novo humanismo, e elabora, 
para este fim a tese da tradutibilidade recíproca, em ‘nível internacional’, entre linguagem e 
cultura, ancorado na história da cultura, que é mais ampla do que a história da filosofia. Mais 
ampla, por ser capaz de representar e exprimir, com maiores determinações, a contemporânea 
e oscilante identidade-diferença entre civilizações e culturas. A tradutibilidade, se torna 
assim, veículo da determinação da filosofia da práxis, como o volante de uma nova cultura 
(GRAMSCI, 2001, p. 256). 

Porém, a partir do que aqui foi demonstrado, concluímos que as políticas públicas de 
cultura no município de Campos dos Goytacazes não se comprometeram com uma ação capaz 
de fomentar a arte e cultura como formação, que contemplasse a população como um todo, 
num movimento coletivo para a construção do ser humano, em consonância com os ideais 
de cidadania, fazendo-o intérprete da sociedade e da história do seu tempo.  Ao contrário, 
a cultura esteve a serviço da perpetuação de uma ordem social alienante e incontrolável do 
Capital. E neste reino – do capital – ela mesma, a cultura, tem sido uma mercadoria, que num 
universo instaurado pelo neoliberalismo, em que tudo se vende, tudo se compra, tudo tem um 
preço, a mercantilização da cultura é consequência inevitável de uma lógica definida pelo 
consumo e lucro. 
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Assim, ao apresentarmos tais análises, compreendendo a singeleza deste trabalho no 
universo de um conhecimento tão vasto e complexo sobre a temática da cultura e da arte 
construído ao longo da existência da humanidade, consideramos fundamental dar continuidade 
na busca por espaços de reflexão e debate sobre o reconhecimento e a valorização de uma 
cultura, que tenha nas expressões artísticas a capacidade de combater o senso estético dominante 
na indústria cultural. E, quem sabe, talvez assim, um outro mundo para além do capital seja 
possível.
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GESTÃO PARTICIPATIVA DA CULTURA: A INSERÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL NA CONSTRUÇÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS DE CABO FRIO/RJ

Matheus Lima Cavalcanti1

RESUMO: Este artigo aborda o tema da construção da gestão pública participativa 
da cultura, a partir da experiência vivenciada na Secretaria Municipal de Cultura da 
cidade de Cabo Frio, entre julho de 2018 e fevereiro de 2019. Refere-se à inserção da 
sociedade civil na construção das políticas públicas culturais do município por meio das 
Câmaras Setoriais dos segmentos artísticos da cidade. Aborda os desafios e perspectivas 
da mobilização e o caráter democrático, popular e participativo do movimento.

PALAVRAS-CHAVE: Política pública, cultura, gestão participativa, câmara setorial, 
Cabo Frio.

 

A CULTURA COMO DIREITO CONSTITUCIONAL E A IMPORTÂNCIA 
DA POLÍTICA PÚBLICA PARTICIPATIVA

 O ser humano, em seu primeiro sopro de vida no mundo, já nasce respirando 
cultura, pois já nasce inserido em um determinado lugar que tem seus costumes, 
crenças, lei, moral, sua arte, suas tradições e modos de se expressar, sua língua e hábitos 
alimentares, seus patrimônios históricos, arquitetura e suas formas de organização social. 
A capacidade de produção de cultura é o que diferencia o ser o humano dos animais 
irracionais. É o que dá vida e identidade a um povo. É, portanto, direito constitucional.

 “Constituição Federal Brasileira, art. 215: O Estado garantirá a todos o 
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais;” BRASIL. Constituição (1988).

1  Matheus Lima é graduado em Artes Cênicas / Bacharelado em Interpretação, pela Unirio 
– Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Cursou especialização na LISPA – Escola 
Internacional de Artes Cênicas de Londres. Está Superintendente de Cultura na Secretaria de Cultura 
de Cabo Frio e Gestor do Teatro Municipal de Cabo Frio Inah de Azevedo Mureb desde julho de 2018. 
Integra os grupos teatrais Cia de Teatro Manual e Bando de Palhaços. E-mail: matheuslimac@gmail.
com
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O exercício da cultura é direito de todo brasileiro e o acesso a ela é compromisso 
constitucional. É, portanto, dever do Estado o incentivo e apoio à valorização e difusão da mesma, 
e mais ainda: o respeito às particularidades culturais de cada indivíduo ou grupo social a que 
pertença, garantindo a preservação da sua identidade. Neste sentido, é fundamental que o Estado 
se una à sociedade civil na construção de políticas públicas que sejam democráticas e fruto de 
demandas que surjam das bases, de quem vive, produz e consome cultura.   

“Mais que cobrar de governo e sociedade, queremos cobrar de nós mesmos, artistas, 
clareza e compromisso com o trabalho político de criar condições para que os cidadãos 
possam exercer seu direito constitucional de acesso aos bens culturais e que nós, 
artistas, possamos ter as condições mínimas necessárias para desenvolver o nosso 
ofício da melhor maneira possível para nós e para a comunidade.” (LABAKI; COSTA 
& CARVALHO, 2001, p. 36).

A frase acima, do artista paulista Aimar Labaki, um dos precursores do movimento “Arte 
contra a Barbárie”, que culminou com a criação e implementação da Lei nº 13.279, que se refere 
ao Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, nos anos 2000, nos traz 
a reflexão da importância da corresponsabilização da garantia deste direito do acesso e difusão da 
cultura não só como dever do Estado, mas também como obrigação dos próprios trabalhadores da 
cultura, entendendo que ambas as partes devem ter o compromisso com o trabalho político que 
crie condições para que se exerça este direito constitucional.

O DESAFIO DE CABO FRIO/RJ

Tendo assumido a Prefeitura Municipal de Cabo Frio em 18 de julho de 2018, através de 
eleição suplementar realizada no município, o prefeito eleito Dr. Adriano Moreno nomeou para o 
cargo de Secretária de Cultura de Cabo Frio a escritora e memorialista Meri Damaceno para cumprir 
o mandato suplementar da gestão até dezembro de 2020. Com sua longa trajetória de militância 
e luta pela manutenção do patrimônio pré-histórico e histórico da cidade, Meri estabeleceu como 
uma de suas prioridades e como marca de sua gestão - além da permanente luta pela memória 
cultural do município - o diálogo contínuo com os artistas dos diferentes segmentos culturais da 
cidade, tradicionalmente ricos em quantidade e qualidade. Caminhando nesta direção, recebi como 
um dos principais desafios da minha trajetória artística, em meus 15 anos como artista profissional 
e trabalhador da cultura, a incumbência de assumir o cargo de Superintendente de Cultura da 
cidade, com a função de coordenar uma série de ações que contribuíssem para deixar um legado 
concreto no município de fortalecimento das bases, ou seja, de empoderamento da sociedade 
civil que permitisse a ela uma maior participação na construção das políticas públicas culturais do 
município. Além disso, a possibilidade de implementar as conquistas em forma de leis e decretos, 
enfim, em conquistas sólidas e que não deixassem a cultura, os artistas e o patrimônio da cidade 
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reféns de outros governos vindouros, ou mesmo outras gestões da cultura, no caso de haver trocas 
de cargos dentro dos próprios governos - caso muito comum em municípios e Estados Brasileiros.

Como ator, diretor de teatro e, antes de tudo, filho que nasceu no berço cênico em Cabo 
Frio, cresci vendo e participando de diferentes debates em torno da temática ligada à cultura 
e da importância da participação dos agentes culturais para a construção de políticas culturais 
consistentes e que visem a real transformação da sociedade pela arte. Filho da dramaturga e 
diretora teatral Silvana Lima e do compositor e ator Ivan Tavares, fundadores do grupo teatral 
Creche na Coxia, cresci vendo a arte como potência de transformação de uma sociedade, não só 
no sentido do desenvolvimento do senso crítico e como instrumento de cidadania, mas também 
como potência mobilizadora coletiva. O Creche na Coxia foi fundado em 1979, em Cabo Frio, 
por estudantes, e tem este nome exatamente porque seus seis fundadores formavam três casais que 
foram tendo filhos ao longo dos anos (gerando um total de sete filhos) e, por não ter onde deixar 
suas crias, tinham de levá-los para os ensaios e apresentações, o que resultava literalmente em 
uma Creche que vivia nas Coxias dos teatros. E eu era uma dessas crianças que passou boa parte 
da infância mambembeando por diferentes teatros no Brasil. O grupo tem uma trajetória política 
no município marcada por forte atuação no teatro de rua, por contribuir diretamente no processo 
de formação artística de mais de duzentas pessoas (que circularam pelo grupo) e por ter sido o 
principal responsável pela mobilização e articulação política que resultou na criação do atual Teatro 
Municipal de Cabo Frio, inaugurado em 1997, tendo sido o primeiro grupo a se apresentar no 
espaço. O Creche recebeu em 2010 a Medalha Tiradentes, concedida pela Alerj por seu trabalho 
artístico e político no Estado do Rio de Janeiro.

Carregado com esta bagagem, fui, posteriormente, concretizar meu desejo artístico e político 
de me consolidar no campo das artes e da cultura: obtive a formação completa em Bacharelado 
em Artes Cênicas/Interpretação pela Unirio – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(2006/2010); fui contemplado com a Bolsa Funarte de Residências em Artes Cênicas 2010 para uma 
especialização na LISPA – London International School of Performing Arts (Escola Internacional 
de Artes Cênicas de Londres, 2010/2011); no retorno ao Brasil, participei como ator e diretor em 
diferentes grupos de teatro (os grupos cariocas Bando de Palhaços, Cia dos Bondrés e Cia de 
Teatro Manual); participei de diversos festivais nacionais e internacionais (entre eles, destacam-se 
o Chicago Physical Festival/EUA, o Beijing Comedy Week/CHINA, o FETI-Festival Efímero de 
Teatro de Buenos Aires/ARGENTINA e o FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo - 
PORTUGAL); no campo político cultural, atuei como sociedade civil dentro da Câmara Setorial de 
Teatro e Circo da cidade de Niterói por cinco anos, tendo participado de algumas conquistas inéditas 
para o segmento da cidade, como a aprovação do Sistema Municipal de Cultura (Lei 3.182/15), a 
implementação do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura de Niterói (SIMFIC), editais de 
fomento direto à Cultura como a Chamada Pública de Teatro Infantil e Adulto em novos espaços 
cênicos e a Chamada Pública de Ocupação Artística e Cultural do Teatro Municipal João Caetano; 
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participei ainda de inúmeros debates, mesas redondas, rodas de conversa e fóruns ligados à arte 
da cena e à cultura em geral.

Diante desta experiência adquirida ao longo dos anos como sociedade civil e trabalhador da 
cultura, fui entendendo a fundamental importância das políticas capazes de fortalecer e empoderar 
os artistas na busca por melhores condições de oferecer cultura no país e a necessidade do povo 
de ter acesso à cultura, como direito legítimo e constitucional. E agora, a convite da nova gestão 
da Secretaria de Cultura de Cabo Frio, 12 anos após ter saído da minha terra natal, recebia e 
desafiadora tarefa de coordenar esta frente de fortalecimento das bases culturais da sociedade 
civil, desta vez do outro lado, ocupando um cargo de gestão pública, como Superintendente de 
Cultura e integrante do Corpo Gestor do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb - o mesmo 
que eu havia visto sendo construído 21 anos antes, fruto da luta e da mobilização iniciada pelos 
meus pais, no grupo Creche na Coxia. 

GESTÃO PARTICIPATIVA: AS RODAS DE CONVERSA COMO PONTO DE 
PARTIDA PARA A INSERÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA CONSTRUÇÃO DAS 
POLÍTICAS CULTURAIS DE CABO FRIO

Foi no intuito de inserir a população artística de Cabo Frio nas decisões das políticas 
culturais da cidade que esta nova gestão da Secretaria de Cultura iniciou, em outubro de 2019, sob 
a minha coordenação geral, o projeto denominado “Rodas de Conversa”, que funcionou como o 
embrião das chamadas Câmaras Setoriais, organização própria da sociedade civil, vinculadas ao 
Conselho Municipal de Cultura. A gestão sempre acreditou na força e na importância do Conselho 
Municipal de Cultura como o caminho correto para o diálogo entre a população e o poder público 
e como forma legítima de participação do povo, através da sociedade civil organizada, dentro da 
construção das políticas públicas culturais do município. O Conselho Municipal de Cultura de 
Cabo Frio é deliberativo, consultivo, fiscalizador e composto por 22 Conselheiros, sendo 11 do 
poder público e 11 da sociedade civil, estes últimos escolhidos de forma democrática por eleição 
(através dos Fóruns) e distribuídos nos seguintes segmentos artísticos: artes cênicas, dança, música, 
literatura, artesanato, artes plásticas, cultura-afro, lgbt+, audiovisual, produção cultural, e blocos, 
agremiações carnavalescas e escolas de samba.

Como desdobramento possível do Conselho Municipal de Cultura, seu projeto de Lei 
municipal sugere a criação e manutenção das chamadas Câmaras Setoriais dos segmentos artísticos, 
que são grupos específicos de cada segmento artístico, organizados pela sociedade civil, mobilizados 
e que tem encontros regulares. O objetivo é que o Conselheiro representante de cada segmento 
artístico no Conselho Municipal de Cultura seja a voz desse coletivo maior, que se encontra e se 
organiza nas Câmaras Setoriais. O Conselheiro deve votar e representar o coletivo, o segmento. E 
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para isso é preciso que este segmento esteja vivo, organizado e ativo nas Câmaras Setoriais, para 
que a voz da população seja colocada em pauta e ouvida. 

Assim que esta nova gestão assumiu a pasta da Secretaria de Cultura, em julho de 2018, 
constatou que o Conselho de Cultura era ativo no município, mas os segmentos artísticos, ou seja, as 
Câmaras Setoriais, tinham um histórico de não serem movimentos organizados e ativos. Ao mesmo 
tempo, vê-se uma grande população de artistas na cidade e um potencial enorme dessa população, 
tanto do ponto de vista artístico quanto do de organização. E foi nesse caminho que a nova gestão 
da Secretaria de Cultura propôs o projeto das “Rodas de Conversa” com os segmentos artísticos 
que tem cadeira no Conselho de Cultura: para preencher esta lacuna e auxiliar a sociedade civil na 
construção desse movimento. O objetivo das Rodas foi, primeiramente, abrir um diálogo da nova 
gestão com os artistas (que historicamente era muito frágil ou inexistente em outras gestões), mas, 
acima de tudo, fortalecer esse encontro regular específico de cada segmento, ou seja, fortalecer 
as Câmaras Setoriais. Estimular, como poder público, essa organização que é, originalmente, de 
responsabilidade da sociedade civil. Fortalecer o poder de mobilização do povo, acreditando que 
é dessa forma que se constrói cultura participativa, popular e transparente. 

AS FASES DAS RODAS DE CONVERSA E SUA TRANSFORMAÇÃO EM 
CÂMARAS SETORIAIS

Nos primeiros cinco meses de gestão (entre julho e dezembro de 2018) foram realizadas 
21 Rodas de Conversa, com 10 diferentes segmentos artísticos da cidade (Artes Cênicas, Dança, 
Música, Artes Plásticas, Artesanato, Audiovisual, Cultura-Afro, Carnaval, LGBT+ e Literatura), 
tendo atingido aproximadamente um público de 150 artistas, sendo todas as reuniões abertas a 
artistas e interessados e acontecendo em prédios públicos da cidade. Sabíamos que esse número 
ainda era pequeno, tendo em vista a quantidade de artistas no município, mas ao mesmo tempo 
já uma grande vitória, colocando-se em consideração o histórico de falta de participação da 
sociedade civil na política cultural da cidade. No início de 2019 a Secretaria começou o processo 
de transformar estas Rodas definitivamente em Câmaras Setoriais, com organização, mobilização 
e planejamento disparados pela Sociedade Civil, além da manutenção de algumas ferramentas 
simples mas capazes de dar ainda mais força ao movimento, como lista de presença e ata de todos 
os encontros, grupo do whatsapp como forma de comunicação direta e resumos das reuniões como 
forma de dar devolutivas dos encontros aos que eventualmente precisassem faltar. Entre janeiro 
e fevereiro de 2019 foram realizadas 22 reuniões, com os 11 diferentes segmentos culturais da 
cidade, tendo atingido um público de aproximadamente 200 artistas diretamente e uma grande 
população que já está ciente do movimento mas ainda não compareceu presencialmente às Rodas. 
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A estratégia para a transformação das Rodas de Conversa em Câmaras Setoriais e para a 
manutenção deste movimento forte e consolidado divide-se em quatro fases:

Fase 1: Utilização deste primeiro momento para convocar o máximo possível de artistas 
dos diferentes segmentos para estarem presentes nas reuniões das suas Câmaras Setoriais e repassar 
as chamadas das reuniões para artistas conhecidos, reconhecendo a importância do momento 
histórico cultural da cidade e para estar presente nessa construção coletiva de uma política pública 
cultural com a participação da sociedade civil. Os objetivos desta primeira fase são: apresentar a 
nova gestão da Secretaria de Cultura, explicitar os objetivos das Rodas e ouvir os agentes culturais 
da cidade. Nesta fase, as decisões das primeiras reuniões (dias, horários e locais), a convocação 
(criação de material gráfico e divulgação), o registro de lista de presença, ata dos encontros e 
registro fotográfico são todos definidos e realizados pela Secretaria de Cultura, com auxílio da 
população no compartilhamento do convite para os encontros. É também neste momento que 
sugere-se à sociedade civil a manutenção mensal das reuniões.

Fase 2: As decisões de dias e horários dos encontros seguintes passam a ser feitas pelos 
próprios artistas dos segmentos culturais da sociedade civil. Ganha-se a consciência de que este 
é um movimento da sociedade civil de Cabo Frio, com o fomento da Secretaria Municipal de 
Cultura. Inicia-se o discurso, por parte do poder público, da importância de se ‘passar o bastão’ 
dessa condução diretamente para a sociedade civil, tanto no que diz respeito aos pontos mais 
simples como atas, listas de presença, agendamento de local, quanto na própria condução das 
pautas das reuniões. O objetivo é dar força ao povo e ir retirando a dependência do poder público 
na condução do movimento.

Fase 3: Consolidação das Câmaras Setoriais como movimento forte, mobilizado e 
organizado da sociedade civil (empoderamento que transpassa a atual gestão da Secretaria de 
Cultura). O comando do movimento é todo da Sociedade Civil organizada. Constrói-se assim 
uma força que ultrapassa qualquer gestão. Toda administração é feita pela sociedade civil (ata das 
reuniões, lista de presença, marcação de local, horário, pautas, deliberações etc).

Fase 4: Interseções entre as Câmaras Setoriais dos segmentos (ações em conjunto entre mais 
de uma Câmara Setorial) e diálogo direto das Câmaras com o Conselho Municipal de Cultura e com 
a própria Secretaria Municipal de Cultura, sempre com o entendimento de que as atividades das 
Câmaras Setoriais devem seguir ativas independente de qualquer gestão da Secretaria de Cultura.
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CONQUISTAS CONCRETAS FRUTO DOS ENCONTROS DAS CÂMARAS 
SETORIAIS DE CABO FRIO:

Abaixo seguem alguns exemplos de ações conquistadas em curto prazo, com uma média 
de quatro reuniões por segmento, no período entre outubro de 2018 (mês dos primeiros encontros 
de Rodas de Conversa) e fevereiro de 2019:

Literatura: 

- Participação da Sociedade Civil, através de integrantes desta Câmara Setorial eleitos 
democraticamente, para fazer parte da comissão organizadora do projeto da Semana Teixeira e 
Souza.

A Semana Teixeira e Sousa foi criada por meio da Lei Municipal Nº 1106/1991, passando 
a fazer parte do Calendário Oficial do município de Cabo Frio, e em 06 de julho de 2012 passou 
a constar também no Calendário Oficial e eventos do Estado do Rio de Janeiro através da Lei 
Estadual Nº 6290/2012. A Semana foi criada para homenagear o escritor cabo-friense Antônio 
Alves Teixeira e Sousa (1812-1861), considerado o primeiro romancista brasileiro, autor do livro 
“O Filho do Pescador”, de 1843.  

- Participação da Sociedade Civil, através de integrantes desta Câmara Setorial eleitos 
democraticamente, para fazer parte da comissão que está fazendo a escolha de um novo prédio 
para a Biblioteca Municipal de Cabo Frio, que atualmente encontra-se em local inapropriado, 
segundo avaliação dos técnicos da atual Secretaria e Cultura.

Cultura Afro:

- Criação da minuta do projeto de lei para a criação do Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial, com participação da Sociedade Civil. Toda a discussão e aprovação da minuta foi 
feita nos encontros das Câmaras Setoriais deste segmento, em diálogo com a Secretaria de Cultura, 
a Procuradoria Geral do Município e o poder legislativo. A aprovação final se dará no dia 21 de 
março de 2019, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, na Câmara 
de Vereadores de Cabo Frio, em definição já previamente articulada com o poder legislativo.  

Artes Cênicas

- Articulação integrada da Sociedade Civil, juntamente com as setoriais dos segmentos de 
Dança e Música, para a criação de carta aberta encaminhada ao Prefeito Municipal (via Secretaria 
de Cultura) para exigir um posicionamento sobre a data para a reabertura do Teatro Municipal de 
Cabo Frio Inah de Azevedo Mureb (fechado em julho de 2018 por não cumprimento das normas 
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de segurança e prevenção contra incêdio e pânico). A carta dá respaldo à Secretária de Cultura 
para encaminhamento ao prefeito, uma vez que explicita que o povo, os artistas, os grupos, ONGs, 
instituições estão alinhados com a Secretaria de Cultura solicitando esta reabertura.  

Artes Plásticas

- Criação de uma comissão do segmento para criar alternativas para o melhor funcionamento 
do espaço cultural Torres do Cabo, ainda para a melhor utilização do espaço neste verão de 2019.

Dança

- Articulação, a partir de demanda oriunda da Câmara Setorial, para parceria entre sociedade 
civil, Secretaria de Cultura, Coordenadoria de Eventos e de Posturas de Cabo Frio para a apresentação 
de grupos de dança em praça pública da cidade em comemoração ao Dia Internacional da Dança, 
em 29 de abril de 2019. 

Produção Cultural

- Demanda oriunda da Câmara Setorial, e ainda em processo de execução: desburocratização 
da emissão do “Nada Opor” para eventos de pequeno porte em praça pública, em forma de 
legislação.

- Outras demandas já levantadas, para pautas futuras: criação da Lei de Incentivo Fiscal no 
Município; criação de Chamadas Públicas dos eventos culturais da cidade para produtores locais; 
criação de escritório técnico de apoio para produtores culturais locais. 

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E DO “CPF” 
DA CULTURA (CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO MUNICIPAL DE 
CULTURA E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA), PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS

Não há hoje muito espaço para a discussão acerca de política pública cultural sem a abordagem 
necessária dos sistemas que as consolidam: o Sistema de Cultura, conhecido popularmente como a 
‘Lei da Cultura’, e o chamado CPF da Cultura (Conselho de Cultura, Plano de Cultura e Fundo de 
Cultura). O Sistema está acima de todos os outros e funciona como um guarda chuva, que abraça 
e cobre o Conselho, o Plano e o Fundo.  Para que haja construção concreta e eficiente de política 
cultural, para que haja produtividade e profissionalismo mínimo de gestão, faz-se fundamental este 
mecanismo governamental. Este ponto deve ser amplamente debatido nas reuniões das Câmaras 
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Setoriais dos segmentos artísticos. As Setoriais devem utilizar estes mecanismos como base para 
a construção das pautas de suas reuniões: 

1 - Guiar-se pelas pautas das reuniões ordinárias e extraodinárias do Conselho de Cultura, 
para debater as questões que possam ser pertinentes aos segmentos especificamente. 

2 - Guiar-se pelo Plano de Cultura, que é uma ferramenta que oferece diretrizes para a 
condução das políticas culturais em período decenal (e que em Cabo Frio era demanda antiga da 
sociedade civil e que foi aprovado em 27 de novembro de 2018, com apenas cinco meses desta 
nova gestão, em um processo de diálogo entre os poderes executivo, legislativo e a sociedade civil); 

3 – E, ainda, manter o caráter participativo e fiscalizador sobre o Fundo de Cultura, tendo 
por base que toda a verba deste Fundo é pública e deve ser aprovada pelo Conselho de Cultura.  

CÂMARAS SETORIAIS COMO FORÇA DE BASE: FACILIDADES E 
DIFICULDADES DE SUA IMPLEMENTAÇÃO.

A experiência com a criação e a mobilização das Câmaras Setoriais no município de Cabo 
Frio cria um paradigma de possibilidade real de participação concreta da ampla sociedade civil 
nas políticas culturais municipais. Isso é, claro, um trabalho permanente e tem como cenário, 
inevitavelmente, fatores positivos e negativos durante sua construção. Há, especificamente no 
caso de Cabo Frio, como ponto negativo o histórico de falta de diálogo entre a sociedade civil 
e a Secretaria Municipal de Cultura. A nova gestão encontra dificuldades do ponto de vista da 
credibilidade do nome da Secretaria de Cultura para engajar e mobilizar os artistas, que já estavam 
acostumados a olhar para o poder público como uma instituição que não pratica política participativa 
e transparente e, portanto, como algo que não inspira confiança. Há, portanto, uma dificuldade de 
engajar uma grande massa de artistas em curto prazo, pois, mesmo sendo numerosos, há muita 
descrença no histórico de aproximadamente 21 anos de arbitrariedades e praticamente nenhum 
diálogo com as bases culturais do município. Além disso há o desafio de acabar com a política 
de favorecimento próprio muito marcante na cidade e a necessidade de se retomar a política de 
construção por meio dos segmentos artísticos, não por meio do benefício próprio. Por outro lado, 
observando os pontos positivos, temos a oportunidade de ter à frente desta nova gestão uma figura 
querida e respeitada na cidade assumindo o cargo de Secretária de Cultura. Meri Damaceno, 
que historicamente é reconhecida pela sua permanente luta em defesa do patrimônio histórico 
cultural da cidade e com seu histórico de militância, popularidade e poder de articulação em prol 
da cultura local, consegue ter forte adesão dos artistas da cidade. A união entre a sociedade civil 
e o poder executivo da Secretaria de Cultura facilitou, sem dúvida, por exemplo, o diálogo com 
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o poder legislativo da Câmara de Vereadores do município, além do próprio Prefeito Municipal 
e seus assessores.  

A cada nova reunião mensal os segmentos artísticos da cidade recebem a oportunidade 
de ganhar força, projeção, visibilidade e consolidar-se como movimentos com forte poder de 
articulação e ação. As Setoriais de Cabo Frio evidenciam a possibilidade de uma reconexão entre 
os artistas e destes com o poder público. Comprovam o poder do diálogo e a potência da união 
destas frentes na busca por soluções, consensos. É a retomada do exercício de construir política 
cultural que seja a voz de um povo e que valorize o imenso e rico patrimônio cultural pré-histórico, 
histórico, material e imaterial da cidade de Cabo Frio. 

OUTRAS CONQUISTAS FRUTO DO DIÁLOGO ENTRE A SECRETARIA DE 
CULTURA DE CABO FRIO, O PODER LEGISLATIVO E A SOCIEDADE CIVIL: 

- Conquista de 1% para a Cultura para o exercício de 2019 (previsto no Sistema Municipal 
de Cultura, mas que nunca foi executado);

- Aprovação do Plano Municipal de Cultura (vetado em outras gestões desde 2015 e que 
foi aprovado no quinto mês desta nova gestão da Secretaria de Cultura);

- Criação de emendas para a Lei do Artista de Rua e a implementação efetiva da Lei: as 
emendas foram criadas fruto do diálogo entre os Artistas de Rua (sociedade civil), a Secretaria de 
Cultura, a Coordenadoria de Posturas e o Poder Legislativo, com o objetivo de aprimorar a Lei 
e inserir especificidades do município, tendo como finalidade o melhor cumprimento da mesma;

- Lançamento do primeiro edital de Chamada Pública para a ocupação de pauta do Teatro 
Municipal de Cabo Frio Inah de Azevedo Mureb, colaborando com a política de transparência 
e d e m o c r a t i z a ç ã o  do a c e s s o  de artistas e produtores aos projetos e pautas nos 
equipamentos públicos.

- Previsão de lançamento do Programa Municipal de Editais de Fomento e Difusão 
Cultural - PROEDI 2019 para abril deste ano, já com as alterações sugeridas pela sociedade 
civil no plano Municipal de Cultura aprovado em novembro de 2018.

- Lançamento de Chamada Pública para a Pintura de Painéis Temáticos no Teatro 
Municipal Inah de Azevedo Mureb, para artistas plásticos do Graffiti.
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ARTE NA RUA - A EXPERIÊNCIA DA 
SUPERINTENDÊNCIA CULTURAL NA PROMOÇÃO 

DAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS PÚBLICAS NA CIDADE DE 
NITERÓI ENTRE 2013 E 2016

Victor De Wolf Rodrigues Martins1

Luciana Morena Oliveira de Souza2

RESUMO: Este artigo pretende apresentar o projeto Arte na Rua, realizado pela 
Superintendência Cultural da Fundação de Arte de Niterói (FAN) – Prefeitura de 
Niterói, nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, desde a concepção e idealização 
do projeto, passando pelos quatros anos de execução com dados e relatórios, 
terminando com avaliação da importância do projeto no cenário cultural e o 
cumprimento dos seus objetivos, bem como a interrupção do projeto e seus efeitos.

PALAVRAS-CHAVE: Arte na Rua, democracia cultural, práticas artísticas 
públicas, gestão cultural, cidadania cultural.

1. INTRODUÇÃO: CONCEPÇÃO E IDEALIZAÇÃO DO PROJETO

Os anos de 2011 e 2012 foram marcados por inúmeras polêmicas na cidade 
do Rio de Janeiro e adjacências no que tange à apresentação de artistas de rua. 
Perseguidas/os pela Guarda Municipal e impedidas/os de realizar sua arte, essas/
es artistas realizaram manifestações e reivindicaram legislação que garantisse seus 
espaços nas ruas. Em Niterói, a partir da demanda de artistas da cidade, a Câmara de 
Vereadores aprovou, em 2012, uma legislação específica chamada “Lei do Artista 
de Rua” (Lei 3.017/2013, modificada pela Lei 3.057/2013). A lei foi aprovada pela 

1 Bacharel em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense; Superintendente do 
Sistema de Financiamento à Cultura de Niterói (SIMFIC); victorwolfbr@gmail.com 
2 Bacharela em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense e Bacharela em 
Direito pela UniverCidade; Diretora de Gestão de Projetos da Superintendência do Sistema de 
Financiamento à Cultura de Niterói (SIMFIC); luciana.mos@gmail.com
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Câmara em 2012 e sancionada pelo Prefeito em 17/01/2013 e, além de determinar o que se 
considera por artista de rua, aduz que:

As manifestações culturais de Artistas de Rua no espaço público aberto, tais como 
praças, anfiteatros, largos, independem de prévia autorização dos Órgãos Públicos 
Municipais, desde que observados os seguintes requisitos: 

I - sejam gratuitas para os espectadores, permitidas doações espontâneas; 

II - permitam a livre fluência do trânsito; 

III - permitam a passagem e circulação de pedestres, bem como o acesso a instalações 
públicas ou privadas; 

IV - prescindam de palco ou de qualquer outra estrutura de prévia instalação no local; 

V - utilizem fonte de energia para alimentação de som com potência máxima de 30 
(trinta) kVAs; 

VI - tenham duração máxima de até 4 (quatro) horas e estejam concluídas até as 22.00h 
(vinte e duas horas), e, 

VII - não tenham patrocínio privado que as caracterize como um evento de marketing, 
salvo projetos apoiados por Leis Municipal, Estadual ou Federal de incentivo à cultura. 
(NITERÓI, 2013) 

Mesmo após a aprovação da Lei, nós3 ainda ouvíamos relatos de artistas que tinham 
sido impedidas/os de se apresentar pela Guarda Municipal ou por algum morador que se dizia 
incomodado pelo “barulho” ou até por comerciante que proibia a/o artista de se instalar na 
“sua” calçada.

Em janeiro de 2013, com a eleição do novo Prefeito da cidade, Rodrigo Neves (então do 
Partido dos Trabalhadores - PT), novas equipes passaram a gerir tanto a Secretaria Municipal 
das Culturas (SMC) como a Fundação de Arte de Niterói (FAN). SMC e FAN funcionam no 
mesmo prédio e, enquanto à Secretaria cabe a idealização das políticas a serem seguidas, 
bem como os programas e projetos a serem realizados, cabe à FAN, por concentrar a maioria 
dos recursos orçamentários e possuir maior estrutura administrativa e de pessoal, a execução 
dessas políticas, programas e projetos. Apesar de no papel as funções serem bem definidas, 
na prática FAN e SMC acabam trabalhando em conjunto em quase todas as gestões e, nesta, 
aliado ao fato de a nova equipe na FAN já possuir larga experiência na gestão pública, não 
foi diferente. Assim, além de assumir a execução das políticas, a FAN acabou também por 
auxiliar no desenvolvimento das ideias, programas e projetos, o que facilitou na criação de 
políticas estruturantes, como a Lei do Sistema Municipal de Cultura4. 
3  Victor De Wolf foi conselheiro municipal de cultura pela sociedade civil na gestão 2012-2013, que teve 
a temática exposta e debatida em algumas reuniões.
4 As políticas estruturantes não serão tratadas nesse artigo, mas citamos o Sistema como um exemplo 
estruturante de gestão. A lei na íntegra pode ser conhecida em: <http://culturaniteroi.com.br/chamadas/
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Nesse contexto, a Superintendência Cultural5 da FAN passou a ter o desafio de 
elaborar programas e ações que executassem o programa de governo eleito e dialogasse com 
a sociedade civil, no intuito de criar ações efetivas para serem transformadas ou em leis, ou 
em políticas públicas, ou em novas ações / programas de governo. Um desses desafios foi o 
de instrumentalizar um dos principais pontos do programa de governo do prefeito na área da 
cultura, que  previa usar a ferramenta de editais para a criação de um Programa Municipal de 
Fomento às Artes, o qual daria apoio a iniciativas culturais em suas mais diversas linguagens.

Enquanto bacharéis em Produção Cultural, aproveitamos o arcabouço teórico adquirido 
na faculdade para balizar a concepção de nosso programas e ações, adotando, a exemplo de 
Marilena Chauí,  a política de Cidadania Cultural, que se trata da “cultura como direito dos 
cidadãos e como trabalho de criação” (CHAUÍ, 2006. p. 67). Na época em que assumiu a 
Secretaria de Cultura de São Paulo, em 1989, Chauí escreveu:

Se a Secretaria Municipal de Cultura pretende ser espaço de representação e de 
participação dos que trabalham na criação dos símbolos que constituem a cultura, se 
pretende ser o espaço de encontro para os que desejam fruir os bens culturais e descobrir 
suas capacidades como criadores de símbolos, ela só poderá fazê-lo concebendo a 
cultura do ponto de vista da cidadania cultural. Isto significa que tomará a cultura 
como um direito do cidadão e, em particular, como direito à criação desse direito por 
todos aqueles que têm sido sistemática e deliberadamente excluídos do direito à cultura 
neste país: os trabalhadores, tidos como incompetentes sociais, submetidos à condição 
de receptores de ideias, ordens, normas, valores e práticas cuja origem, cujo sentido e 
cuja finalidade lhes escapam. Mas esta Secretaria também dedicará seus esforços para 
promover o direito à cultura daqueles criadores cujo trabalho experimental nas artes, 
nas técnicas, nas ciências e nas práticas socioculturais tem sido bloqueado, impedido, 
censurado e não reconhecido pelos poderes estabelecidos. (Idem. p. 70).

A partir dessas ideias e com o acúmulo que tínhamos de legislação e participação 
com a sociedade civil na questão dos artistas de rua, decidimos apostar numa ação voltada 
ao fomento às artes de e na rua. Mas ainda nos faltava uma inspiração.

Em fevereiro de 2013, o Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense 
nos convidou para um encontro do Mestrado em Ciência da Arte, que aconteceu no Centro 
Cultural Paschoal Carlos Magno, em Niterói, com o tema “Práticas Artísticas Públicas”. Esse 
encontro, com quatro professores, apresentou um rico debate sobre a arte pública e a arte na 
rua. Destacamos aqui a contribuição de dois professores: primeiro, o Professor da UFF Luiz 
Sérgio Oliveira, que apresentou seu trabalho de Doutorado intitulado “inSITE: práticas de arte 
pública na fronteira entre dois mundos”; e, depois, o Professor da Universidad Nacional de 
Salta, Hernán Ulm, que nos apontou que as Práticas Artísticas Públicas se pretendem como 
algo que transcenda o efeito do ato em si, interrompa o fluxo cotidiano da sensibilidade e, 
assim, torne o espaço verdadeiramente público. Daí surgiu nossa principal inspiração, pois 

arq/2017_005_simfic_LEIMUNICIPAL3182_15.pdf>
5  Os autores deste artigo estavam nomeados na referida superintendência à época.
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entendemos que a arte de rua que deveríamos propor à cidade deveria ser também uma prática 
de arte pública, e não apenas de rua. 

Assim, o Arte na Rua foi concebido a fim de compreender e agir de acordo com os 
anseios e interesses de artistas e do público da cidade, por meio da recepção de propostas de 
ocupação dos espaços públicos, na tentativa de desenvolver a cultura local de forma totalizadora, 
dinâmica e diversificada, pretendendo reapropriar os locais públicos pelas/os agentes culturais, 
na tentativa de fomentar e difundir diversas vertentes e linguagens das artes. O diferencial seria 
fazer com que cada artista fosse a/o proponente de suas atividades, fortalecendo o diálogo e 
suas relações com o governo, para que este pudesse funcionar como uma mediação entre os 
espaços, e não como um criador artístico, afinal, como disse Marilena Chauí, “o Estado é produto 
da cultura e não produtor de cultura. E um produto que exprime a divisão e a multiplicidade 
sociais” (CHAUÍ, 2008. p. 64).

É importante reforçar que o projeto pretendia estimular, através das atividades artísticas, 
uma nova concepção e apropriação do espaço público, de forma que ele não fosse pensado 
somente como um espaço transitório. As manifestações artísticas recriam o imaginário e o 
sentimento de apropriação de um espaço comum ao público, que normalmente seria utilizado 
apenas como via para chegar a outro lugar. Sendo assim, não nos importava se a apresentação 
“atrapalharia” a calçada, se teria lugar pras pessoas sentarem ou não, entre outras questões que 
tratávamos como sem importância para obtermos o resultado desejado.

Em nossa concepção, as ruas, praças, parques e equipamentos culturais precisavam 
ser realmente públicos, devendo, portanto, ser ressignificados para as práticas artísticas. 
Procuramos não apenas garantir o cumprimento da legislação, como também nos utilizarmos 
dela para garantir a/o cidadã/ão o direito de fazer e de fruir da cultura. Além disso, entendemos 
que todas/os as/os artistas devem ter acesso aos meios de produção, não importando se possui 
algum apadrinhamento ou mesmo algum amigo no poder político.

O projeto Arte na Rua foi elaborado então com a ideia de ampliar a participação da 
arte na vida cotidiana da população, estimular o desenvolvimento de artistas de rua na cidade 
e garantir o cumprimento da legislação em vigor. Historicamente, a cidade de Niterói foi se 
desenvolvendo ao longo dos anos excluindo o fazer artístico, limitando-o a lugares fechados e 
específicos, como teatros, galerias, centros culturais e casas de cultura, todos com programações 
pré-concebidas e escolhidas por uma ou outra pessoa. Da mesma maneira, as ações que 
aconteciam em locais públicos abertos nos governos anteriores, acabaram por consolidar 
um hábito clientelista, em que artistas e produtoras/es buscavam direta e individualmente a 
SMC e a FAN para apresentar suas demandas, criando essa relação de assistência e de favor, 
dependente da vontade e dos interesses das/os governantes.

Outra questão importante para a garantia da cidadania cultural e o afastamento dos 
hábitos clientelistas é a transparência e democratização do acesso aos recursos e ações da 
cultura. Neste sentido, acreditamos que o melhor modelo que temos ainda são os editais 
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públicos. Durante os quatro anos que coordenamos o projeto, todas as seleções foram feitas 
através de Chamada Pública6, modelo exigido pelo departamento jurídico para os nossos 
editais, com critérios objetivos, pontuação, etc. Ainda nesse campo, defendemos que o diálogo 
com a sociedade civil é de extrema importância para construir as políticas públicas e, por isso, 
apresentamos o modelo do projeto Arte na Rua ao Conselho Municipal de Cultura7, sendo 
aprimorado em debate com as/os conselheiras/os e eleita uma comissão de conselheiras/os da 
sociedade civil para serem parte integrante da comissão julgadora dos projetos. Nos quatro 
anos, sempre a comissão julgadora foi composta de forma paritária entre poder público e 
sociedade civil, sendo as representações da sociedade civil eleitas pelo Conselho Municipal 
de Cultura.

A primeira chamada pública para o Arte na Rua foi lançada pela Secretaria das Culturas, 
junto com a FAN, em 13 de maio de 2013, com o nome “Chamada Pública de Artistas 01/2013 
– Arte na Rua”, que se estabeleceu como o primeiro edital público da nossa gestão e da história 
da Fundação de Arte8. 

2. EXECUÇÃO DO PROJETO: DADOS E RELATÓRIOS 

2.1. O INÍCIO DO PROJETO

Desde sua estreia, o edital do Arte na Rua9 apresentou os seguintes objetivos: 

a) Fomentar a produção cultural local, através do incentivo a criação de novas 
propostas culturais pelos artistas da cidade;
b) Repensar a ocupação do espaço público através da arte, estimulando uma nova 
compreensão do público acerca da apropriação dos espaços urbanos;
c) Estimular a formação de plateia para as mais diversas artes;
d) Auxiliar na política de transparência e democratização do acesso de artistas e 
produtores a projetos e financiamentos públicos.
e) Criar um banco municipal de artistas através de credenciamento.

Em relação à sua instrumentalização, dizia o edital:

Com a criação deste circuito das artes, todos os meses, teremos uma série de eventos 
nas mais diversas linguagens artísticas, percorrendo as ruas, praças e espaços públicos 
urbanos de Niterói, levando preferencialmente os artistas da cidade para próximo do 
seu público. Estabelecer um diálogo entre os artistas e os cidadãos, através das práticas 
artísticas públicas. Arte pública, urbana, livre, popular e democrática. Pretendemos 
estimular as artes a partir do princípio de que as ruas são livres para as manifestações 
e práticas artísticas.

6  Todas as Chamadas Públicas realizadas podem ser acessadas no site <www.culturaniteroi.com.br/
editais>. 
7 Em 2013 o conselho ainda era consultivo e se chamava Conselho Municipal de Cultura. A partir da Lei 
do Sistema Municipal de Cultura ele passou a ser deliberativo e a se chamar Conselho Municipal de Políticas 
Culturais.
8 A FAN já fez em anos anteriores chamamento de artistas para compor o site Niterói Artes e também para 
produzir livros no selo Niterói Livros e discos pela Niterói Discos. Porém, nunca com edital público, com critérios 
e comissão de seleção autônoma, princípios de uma política de transparência na gestão.
9  O primeiro edital na íntegra pode ser acessado em <http://culturaniteroi.com.br/chamadas/?id=2>
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O primeiro grande desafio notado se relaciona ao ponto “a” dos objetivos, no que tange 
à “criação de novas propostas”, pois era necessário convencer as/os artistas da cidade de que 
precisariam repensar seus próprios fazeres, não apenas no quesito da qualidade artística, mas 
também dentro da ideia da prática artística pública e na rua. Tínhamos uma percepção, talvez 
equivocada, de que a classe artística da cidade estaria apta e aceitaria esse desafio de pronto. Do 
ponto de vista das inscrições, foi um sucesso absoluto. Nos quatro meses em que as inscrições 
ficaram abertas (de novembro a outubro), foram 333 (trezentos e trinta e três) inscritos, dos 
quais 288 (duzentos e oitenta e oito) realizaram seus projetos. Contudo, avaliando as propostas 
apresentadas, vimos que grande parte era repetição de algo já realizado, não havendo nada 
de inédito ou surpreendente. Após o primeiro momento, ponderamos que era preciso manter 
o processo por um tempo, para que pudéssemos avaliar se de fato o problema identificado se 
devia à classe artística não ter acatado a proposta, não tê-la entendido ou se era apenas uma 
questão de tempo para que começassem a criar propostas específicas para o Arte na Rua.

De acordo com o edital, poderiam se inscrever como proponentes pessoas físicas, 
pelo princípio de o projeto ser feito com e por artistas, sem necessidade de produtoras ou 
empresas, e a/o proponente deveria sugerir o local pretendido para sua apresentação (cabendo 
a decisão final à Coordenação de Produção Cultural da FAN, em acordo com a/o artista 
selecionada/o). A cidade de Niterói teve, em toda sua trajetória, uma constante centralização 
das ações da Secretaria das Culturas no eixo centro-sul da cidade, privilegiando regiões 
consideradas mais “nobres”, bem como os equipamentos culturais públicos com mais pompa, 
quase “palacianos”. Ao deixar livre a escolha do local das apresentações, nossa intenção 
era de iniciar um processo de descentralização territorial das apresentações artísticas, mas 
sem imposições. Pretendíamos assim conhecer as necessidades dos próprios artistas por 
esta descentralização, pois acreditamos que eles escolheriam majoritariamente áreas que 
não foram privilegiadas ao longo dos anos. A realidade, no entanto, nos tomou de surpresa: 
durante o processo das inscrições, averiguamos que a maioria dizia que aceitava se apresentar 
em qualquer lugar escolhido pelo governo e, dentre os que de fato propuseram um local, a 
grande maioria sugeriu Icaraí, exatamente o bairro com maior poder aquisitivo da cidade e 
um dos únicos que possui equipamentos culturais públicos e privados. Dessa forma, já no 
primeiro ano  de projeto percebemos que a escolha livre dos locais de apresentação pelos 
artistas não seria muito eficaz para nossa meta de descentralização territorial da cultura e que 
teríamos que mudar de estratégia. Além disso, a pulverização de apresentações artísticas pela 
cidade, sem algum tipo de continuidade em nenhum lugar específico ou sem prévio estudo 
de público, acabaria por prejudicar a receptividade do projeto e, considerando todos esses 
fatores, modificamos este ponto no edital seguinte.

Também é importante citar o valor dos cachês e os dias e horários de apresentação. A 
fim de não criar um cenário de concorrência com os centros culturais ou teatros da cidade, 
propusemos que todas as apresentações fossem feitas em horários alternativos aos tradicionais. 
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Assim, nunca teríamos teatro infantil no fim de semana à tarde, ou apresentações de música 
à noite, por exemplo, não disputando público e deixando os artistas com horários livres para 
outras apresentações. O cachê proposto era de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) líquidos 
por apresentação, independente se fosse artista individual ou grupo/coletivo de artistas, pagos 
via RPA (recibo de pessoa autônoma), garantindo também o pagamento de todos os impostos 
(INSS e IR) e dos direitos autorais pela FAN, além da disponibilização de equipamento de 
som e de cadeiras quando fossem necessários. Este valor possibilitou que já no primeiro ano 
tivéssemos o maior número possível de inscritos contemplados, nas mais variadas linguagens 
artísticas.

2.2.  DESAFIOS DA GESTÃO DO PROJETO

Muitas vezes imaginamos que, quando um governo é eleito, todos os seus agentes têm 
o mesmo propósito e as mesmas ideias. Porém, a prática nos mostrou e ainda nos mostra que 
um governo é feito de pessoas, partidos, agrupamentos diferentes e por vezes divergentes, 
tanto na visão política como nas ideias sobre como realizar tais políticas. Esse foi um processo 
que precisamos entender para superar. Pontuamos aqui três casos para ilustrar essa questão:

1) Divergências internas FAN/SMC: o primeiro obstáculo que precisamos enfrentar foi 
interno, na gestão da própria cultura. A equipe de direção da FAN tinha total acordo 
com o formato do projeto, mas a equipe de Secretaria, em especial o então Secretário 
Artur Maia, discordava do projeto como concebido e também que esse fosse um 
projeto prioritário da gestão. Artur, por sua experiência como músico, defendia que 
era necessário fazer palcos pela cidade, com maior infra estrutura e mais qualidade no 
equipamento, e que era preciso remunerar os artistas com cachê superior ao proposto. 
O Secretário chegou, inclusive, a comprar um pequeno palco para ser usado pelo 
projeto, apesar de não haver estrutura para desloca-lo, e até consideramos diferenciar 
o valor para artista individual e para grupo de artistas, porém essa ideia também 
acabou não prosperando, pois julgamos que todos passariam a inscrever apenas grupos 
e não mais indivíduos, prejudicando a ideia original10. Contudo, apesar de a grande 
maioria das propostas do Secretário não serem condizentes com a concepção do 
projeto, acabamos cedendo em alguns pontos que não a descaracterizariam, como, por 
exemplo, incluir a varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (um daqueles 
equipamentos culturais com mais “pompa”, por ser localizado no Campo de São 
Bento, em Icaraí) e ter apresentações em praças públicas, e não apenas calçadas e ruas. 
Outra questão interna importante foi o parecer do setor jurídico da FAN contrário à 
realização de um edital exclusivo para artistas da cidade de Niterói. Assim, criamos 

10  Observamos aqui que o palco comprado nunca foi usado pelo projeto Arte na Rua e o cachê não foi 
alterado nos quatro anos de projeto, permanecendo o valor inicial líquido de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
reais).
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um dispositivo garantindo 20 pontos de bônus a nascidos e/ou residentes em Niterói 
há pelo menos dois anos, fazendo com que o projeto fosse de fato, majoritariamente 
feito por artistas da cidade.

2) Divergências entre SMC e SEOP: na primeira atividade do projeto, a Guarda Municipal 
(equipe da Secretaria de Ordem Pública - SEOP) reproduziu aquilo que ouvíamos da 
sociedade civil e mencionamos na introdução deste artigo: o impedimento de realização 
de apresentações artísticas na rua. Mesmo sendo um projeto da própria prefeitura e com 
funcionárias/os da FAN presentes, a Guarda tentou proibir a apresentação alegando 
falta de autorização. Achamos simbólico e importante esse ato da Guarda, não pela 
possível censura, mas pelo desconhecimento de agentes do próprio governo sobre 
a lei em vigor. Após esse episódio, fizemos reuniões com a SEOP para que toda a 
Guarda conhecesse e entendesse a lei em vigor, bem como mudasse a forma de agir 
em relação às atividades artísticas de rua.

3) Divergências internas na própria equipe do Arte na Rua11: quando assumimos a nova 
gestão, diversas/os funcionárias/os que estavam antes na FAN permaneceram (ou 
por serem concursadas/os, ou por decisão da presidência). Obviamente essas/es 
funcionárias/os já tinham seus costumes e estavam estabelecidos em suas zonas de 
conforto, o que nos gerou grandes dificuldades para promover uma mudança total 
de mentalidade, que era muito importante para o projeto. Foram necessárias várias 
reuniões e conversas individuais para que todas/os compreendessem a necessidade de 
parar de reproduzir as lógicas anteriores, de pensar as políticas públicas com início, 
meio e fim, inovar na forma de apresentar um projeto à sociedade e enfim adotar uma 
política de editais públicos e transparência. O trabalho foi árduo e acreditamos que, 
com o tempo, fomos conseguindo ultrapassar alguns obstáculos, mas foi uma luta 
constante nos quatro anos do projeto.

2.3. OS DEMAIS ANOS DO PROJETO

Diante dos êxitos da primeira temporada, o Arte na Rua foi mantido nos três anos 
seguintes, sempre com o mesmo princípio geral e mantendo o mesmo formato, embora algumas 
pequenas mudanças tenham sido feitas, como, por exemplo, suprimir o campo de escolha do 
proponente sobre onde seriam as apresentações, conforme mencionado anteriormente. Essa 
escolha passou a ser feita pela Coordenação de Produção Cultural da FAN, mas sempre em 
acordo com o proponente.

11  Equipe original do projeto arte na rua (além dos autores deste artigo): Coordenador de Produção da FAN: 
Gregory Combat; Coordenador do Projeto: Diego Carvalho; Assistente de Coordenação: Daniela Magalhães; 
Produtoras/es: Ligia Villarim; Jéssica Mendonça; Luiz Claudio Carvalho; Auxiliar Administrativo: Sérgio 
Benedito; Assessoria de imprensa: Ana Paula Borges; Designer: Rosely Nantes.
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A seguir, apresentamos uma tabela com alguns dados do decorrer do projeto:

TABELA 1: Relação entre tempo em que as inscrições ficaram abertas, quantidade de inscritos e quantidade 

de contemplados no Arte na Rua entre 2013 e 2016

Ano Período de inscrição nº de inscritos nº de contemplados
2013 13/05 a 30/09 333 288
2014 09/01 a 30/09 402 275
2015 30/03 a 30/09 233 116
2016 11/01 a 23/09 241 121

FONTE: Dos autores

É importante ressaltar que alguns projetos previamente existentes que seguiam a 
mesma linha de arte de rua e/ou já eram tradicionais da cidade, acabaram incorporados ao 
Arte na Rua, além das inscrições pelo edital e, portanto, o projeto teve mais apresentações 
do que os números acima demonstrados. Como exemplos, temos a Seresta Chão de Estrelas, 
apresentações da Banda Santa Cecília, exibição de filmes organizada pelo selo Niterói Filmes, 
o Projeto Grama (espetáculos de teatro infantil realizados no último sábado de cada mês no 
Largo do Marrão) e o Projeto Um Brinde à Poesia. A periodicidade mensal desses projetos 
excluíam sua participação na Chamada Pública do Arte na Rua devido à limitação de selecionar 
apenas uma proposta de cada área artística por proponente, mas, graças ao crescente público 
e relevância dos projetos para a cidade, eles acabaram incorporados, sem que isso diminuísse 
a quantidade de vagas para os projetos inscritos.

Outro ponto válido de menção é que os critérios de pontuação, bem como as notas 
somadas por cada projeto inscrito, não pretendiam excluir a apresentação das propostas com 
menos pontos, mas apenas ordenar quais se apresentariam a cada mês. Como as inscrições 
ficavam abertas por vários meses, a cada um havia reunião da comissão avaliadora para 
atribuir notas, de acordo com os critérios do edital e, assim, eram escolhidas por mês tantas 
propostas quanto houvesse disponibilidade orçamentária de recursos, som, datas, locais e 
equipe da Coordenação de Produção Cultural da FAN, que acompanhava cada ação do projeto. 
As propostas inscritas que não fossem escolhidas para aquele mês continuariam no páreo 
para o mês seguinte, até o encerramento do calendário anual do Arte na Rua. Desta forma, no 
primeiro ano conseguimos contemplar quase todos os projetos válidos12 inscritos no edital.

Infelizmente, apesar do grande sucesso quantitativo no primeiro ano do projeto, a crise 
econômica e política pela qual o país começou a passar foi diminuindo o orçamento da cultura, 
de forma que os recursos disponíveis para a realização do Projeto também foram diminuídos 

12  Algumas inscrições chegavam incompletas, sem documentação, sem o preenchimento da ficha de 
inscrição, sem dados de contato do proponente, etc. Ainda, outras eram inscrições de várias propostas pelo mesmo 
proponente e na mesma área artística, das quais apenas uma poderia ser selecionada. Todas essas inscrições, apesar 
de estarem computadas no total, não eram consideradas válidas para seleção.
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e não conseguimos implementar todas as ações que pretendíamos, como, por exemplo, uma 
constante pesquisa de público.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1. IMPORTÂNCIA E CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

Durante os quatro anos em que a Chamada Pública do Arte na Rua foi editada, recebeu 
mais de 1.200 (mil e duzentas) inscrições. Centenas de apresentações foram realizadas nas 
praças, parques, escolas públicas, ruas e esquinas de Niterói. Tivemos um harpista tocando 
em uma esquina, intervenções artísticas em grades da cidade, painéis grafitados, oficinas de 
artesanato, palhaçaria, yoga, teatro itinerante, uma banda inteira de um homem só... enfim, 
apesar da grande inclinação Niteroiense para a música ter se confirmado pelo grande número 
de inscrições nesta área, procuramos diversificar as linguagens de apresentações o máximo 
possível. 

Além da programação normal do Arte na Rua, muitas/os artistas e propostas inscritas 
foram aproveitadas em outros programas e eventos da SMC/FAN, como a Tomada Cultural 
do Campo de São Bento, que teve duas edições, assim como as programações especiais de 
comemoração do Aniversário da Cidade.

Um dado que corrobora o sucesso do projeto que, na eleição de 2017, quando da 
reeleição do prefeito, em seu novo programa de governo o Arte na Rua entra como uma das 
prioridades da gestão. Além disso, foi defendido também por candidatos de oposição13.

Outra questão que vale a pena citar é o aumento significativo de artistas nas ruas da 
cidade praticando livremente o seu fazer artístico. Não temos dados oficiais para comprovar a 
tese, mas é absolutamente perceptível a mudança por diversos bairros e ruas. Se antes tínhamos 
artistas apenas em Icaraí, hoje é possível ver artistas se apresentando espontaneamente nas 
ruas do Centro, Fonseca, Ingá, Santa Rosa, São Francisco, São Domingos e também Icaraí. 
Junto a isso, segue a mudança de postura da Guarda Municipal e dos órgãos de repressão 
e controle do estado. Não há mais, por parte do poder público municipal, qualquer dúvida 
quanto ao direito de apresentação dos artistas nas ruas da cidade e, inclusive, foi facilitado o 
acesso a pontos de luz e outras questões de logísticas que nem mesmos são previstos na lei.

O edital do Arte na Rua também serviu para inaugurar uma nova forma de acesso das/
os artistas ao poder público. Ao longo dos quatro primeiros anos de gestão do governo, cerca 
de 30 (trinta) editais foram criados pela FAN, como por exemplo, editais de pauta para os 
teatros municipais, de ocupação das galerias de arte, de fomento ao teatro, às artes visuais, 

13  Em debate realizado pela Câmara de Teatro e Circo na Scuola di Cultura durante o processo eleitoral de 
2017 com os candidatos a prefeito, tanto o candidato do PSB quanto o candidato do PSOL (2º e 3º colocados no 
pleito) defenderam publicamente a manutenção do projeto caso eleitos.
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para academias de dança, o edital de incentivo fiscal, editais em parceria com a UFF para 
fomento às artes estudantis, entre tantos outros. Também junto a isso foram criadas diversas 
oficinas para capacitar artistas e produtoras/es a utilizarem essas novas ferramentas.

3.2. INTERRUPÇÃO DO PROJETO E SEUS EFEITOS

Após a reeleição do prefeito, nos deparamos com uma mudança na gestão da cultura da 
cidade. Embora a FAN tenha mantido a maioria de sua equipe14, a SMC foi totalmente trocada15. 
Essa mudança trouxe de volta à Secretaria algumas pessoas que já haviam sido gestores da 
própria SMC ou da FAN em momentos anteriores e que já tinham uma visão formada sobre 
como seria essa nova gestão. A nova equipe da SMC passou a centralizar as ações culturais, 
programas e políticas públicas, ficando com a FAN a execução administrativa. A equipe 
que era da Superintendência Cultural passou para a então recém criada Superintendência do 
Sistema de Financiamento à Cultura (SIMFIC), deixando de cuidar dos editais públicos (entre 
outras atribuições) para se dedicar prioritariamente à Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Com isso, houve também uma modificação de eixo da política cultural da cidade: a 
política de editais deixou de ser prioridade de gestão, assim como o Arte na Rua, que não 
teve edital em 2017. O projeto Arte na Rua com esse nome foi retomado em 2018, mas sofreu 
profundas mutações, que alteraram todo o seu caráter. O edital específico para o projeto, que 
previa critérios claros de seleção e contratação junto com a sociedade civil foi descontinuado 
e, em seu lugar, foi criada em 2018 uma chamada pública para credenciamento de artistas, 
que podem ser convocados para se apresentarem em um dos projetos da SMC/FAN (que pode 
ser o Arte na Rua ou outro). Segundo o texto da chamada pública, a seleção é exclusiva de 
uma equipe técnica da SMC/FAN e não há previsão de contratação mínima, locais, cachê, etc, 
uma vez que todos estes elementos dependem do projeto para o qual o artista credenciado for 
convocado. Outra mudança é que houve algumas apresentações realizadas dentro de shopping 
centers, o que denota claramente a mudança de concepção do projeto, que nasceu com a ideia 
das práticas artistas públicas. Além disso, quase toda a equipe que cuidava do Arte na Rua foi 
substituída por novos agentes, sobrando apenas duas pessoas da equipe original.

Considerando que não foi feita uma avaliação do resultado do projeto no momento 
da mudança da gestão, não podemos dizer que a interrupção da política executada tenha sido 
exitosa ou danosa. Talvez o projeto devesse de fato ter se encerrado após quatro anos, pois 
já teria cumprido seus objetivos iniciais. Talvez pudéssemos ter novos objetivos a alcançar 
(como, por exemplo, transformar novos bairros, dialogar com comunidades, entre outros) 
após esses quatro anos, mantendo a ideia das práticas artísticas públicas. Apenas modificar 
14  Equipe FAN: Presidente André Diniz; Superintendentes: Victor De Wolf e Fernando Cruz
15 Equipe inicial da SMC (2013-2016): Secretário Artur Maia; subsecretários: Kiko Albuquerque e Clau-
dio Sales (sendo substituído no ultimo ano por ter sido candidato a vereador); equipe atual da SMC (2017 até o 
presente): Secretário: Marcos Gomes; subsecretários: Daniele Nigromonte e Daniel Damasceno.
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o conceito do projeto, sem modificar o seu nome, não nos pareceu muito acertado do ponto 
de vista conceitual.

Nossa conclusão ao avaliarmos o projeto Arte na Rua, nos anos entre 2013 e 2016 é de 
que é absolutamente possível em uma gestão de quatro anos modificar uma pequena realidade 
local através de um projeto bem executado. Mesmo sem tempo de desdobrar as ações do 
projeto, conseguimos alcançar muitas/os artistas da cidade que de outra maneira não teriam 
acesso ao governo, assim como conseguimos ampliar a gama de linguagens artísticas que se 
apresentaram pela cidade. Além disso, concluímos que, a cada mudança de governo, é preciso 
realizar avaliações criteriosas da gestão anterior, para que se possa decidir o que manter e o 
que mudar e, enfim, criar políticas públicas efetivas no campo da cultura.
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PROGRAMA CULTURA DE DIREITOS: REFLEXÕES 
SOBRE CULTURA, CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

EM MARICÁ

Luciana Gonzaga Bittencourt1

RESUMO: O presente artigo traz apontamentos iniciais do primeiro ano do 
Programa Cultura de Direitos, ligado à Secretaria Municipal de Participação 
Popular, Direitos Humanos e Mulheres de Maricá (RJ) – SPPDHM. Busca-se 
analisar o Programa enquanto política pública que promove a articulação entre uma 
política cultural e os direitos sociais, apontando a importância de ações culturais 
para a ampliação e o fortalecimento da cidadania da população local. Para isso, a 
partir de pesquisa bibliográfica e documental, o artigo apresenta conceitos como: 
política cultural, cultura política, identidade cultural e democracia cultural/social, 
que são necessários para o entendimento acerca da importância da cultura como 
ferramenta para transformação e inclusão social, a partir da proposição de novos 
modos e novas sociabilidades de pertencimento coletivo e participação popular.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Culturais; Cultura Política; Direitos Sociais, 
Democracia.

INTRODUÇÃO 

O município de Maricá possui uma área total de 362,480 km², dividido em 
quatro distritos: Maricá (Sede), Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu, com um total de 52 
bairros, o que corresponde a 5,4% da área da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Tem como limites municipais: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Saquarema 
e oceano Atlântico. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

1  Doutoranda e Mestre em Política Social/UFF. Bacharel em Produção Cultural/UFF. Vice-
coordenadora do Projeto de Extensão “Por que também temos que falar de violência?”. Assessora da 
Secretaria Municipal de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher de Maricá – SPPDHM/
Maricá (RJ). E-mail: lucianagb79@gmail.com.
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Estatística - IBGE2, em 2018, sua população está em torno de 157.789 habitantes. De acordo 
com Estudo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro de 2016– TCE3 - na última 
década, sua população aumentou 66,1%, sendo considerado o segundo maior crescimento no 
Estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, Maricá é considerado um município produtor de petróleo, já que o seu 
litoral está defronte a Bacia de Santos. A exploração do campo de Lula, pela Petrobras, é o 
principal responsável por garantir consideráveis receitas de royalties aos cofres da prefeitura 
municipal. Em 2018, foi o município do Estado do Rio de Janeiro que mais recebeu arrecadações 
provenientes de petróleo, R$ 900 milhões4. De acordo com a Lei Orçamentária Anual do 
Município (LOA) dispõe de mais de R$ 2,6 bilhões para suas despesas5.

A cidade tem estabelecido para si grandes desafios para um crescimento sustentável, 
tanto economicamente como socialmente devido ao grande diferente investimento que tem 
recebido já que, a falta de planejamento de ações que possam dar conta deste processo de 
crescimento pode gerar conflitos territoriais e desigualdades sociais. Nesse sentido, busca 
tornar-se uma cidade com qualidade de vida para toda a sua população, investindo em grandes 
obras de saneamento básico, infraestrutura, escolas/bolsas para graduandos e de saúde (novo 
hospital e postos de odontologia), além de fomentar a participação ativa de seus moradores 
na construção de pertencimento local a partir de diálogo entre gestores e sociedade.  

Devemos pensar a democracia para além de técnica universalista de governo, prática 
de construção e reelaboração do sujeito social em sua cotidianidade. É nas situações 
miúdas do dia a dia, no vaivém relacional entre as instituições e a vicissitude existencial 
da cidadania, que se pratica o jogo democrático (SODRÉ, 2010, p.84). 

Considerando-se a Lei Orgânica do Município de Maricá/RJ6, assinada em 1990, em 
seu Art. 246, o município, em sua política urbana, sinaliza que é necessário “atender o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade com vistas à garantia e melhoria na qualidade 
de vida de seus habitantes”. Esse artigo inclui que as funções sociais da cidade devem englobar 
a cultura.  Traz, ainda, na Seção II – Cultura, o Art. 405: 

O Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às 
fontes de cultura nacional, estadual e municipal, e apoiará e incentivará a valorização 
das manifestações culturais, através de: I - articulações das ações governamentais 
no âmbito da cultura, da educação, dos desportos, do lazer e das comunicações; II 
- criação e manutenção de espaços públicos devidamente equipados e acessíveis à 

2 Informações retiradas do site IBGE – Cidades.  Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/
marica/panorama. Acesso em 20 de fev. de 2019.
3 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TCE/Secretaria Geral de Planejamento. 
16ª Edição dos Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro – Maricá, RJ, 2016. 
Disponível em https://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/57823041/Estudo%20Socioecon%C3%B4mico%20
2016%20-%20Maric%C3%A1?version=1.1&t=1496173273030.  Acesso em 11 de fev. de 2019.
4 Dados retirados do Plano de Trabalho do Programa Cultura de Direitos (MARICÁ, 2018, p.1).
5 Lei nº 2.840, de 17 de dezembro de 2018. Estima a receita e fixa a despesa do município de Maricá 
para o exercício financeiro de 2019. Portaria, disponível em ttp://www.marica.rj.gov.br/downloads/transparencia/
orcamento/loa/0.001%20-%20Lei%202840%20-%2017-12-2018%20-%20%20LOA%202019.pdf
6 Lei Orgânica do Município de Maricá (RJ), de 5 de abril de 1990. Disponível em  https://leismunicipais.
com.br/a1/lei-organica-marica-rj
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população para as diversas manifestações culturais, inclusive através do uso de próprios 
municipais, vedada a extinção de qualquer espaço cultural público ou privado sem 
criação, na mesma área, de espaço equivalente (MARICÁ, 1990).

A cultura é uma importante ferramenta de obtenção do conhecimento e mantém estreita 
relação com a educação, servindo como meio para se alcançar melhores e diferentes resultados 
no desempenho da economia e, inclusive, para diminuir as desiguais relações entre as classes 
à medida que busca promover reflexões sobre os contextos sociais em que vivemos. Devemos 
pensá-la para além de sua expressão simbólica, como forma de construção de comportamentos 
e de cidadania que inclui os modos de vida, os direitos fundamentais, sistemas de valores, 
tradições e crenças. Por isso, é uma indispensável como política pública.

Nessa perspectiva, preocupada em fomentar novos olhares da população de maricá 
(maricaense) sobre seus direitos constitucionais e promoção de consciência para cidadania 
plena, a prefeitura local tem buscado promover diferentes ações, sendo muitas delas culturais. 
Estas buscam a defesa, a garantia e a proteção dos direitos humanos inerentes a todos os 
grupos sociais, a consecução dos anseios sociais, bem como o desenvolvimento, em defesa da 
dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, por meio da Secretaria Municipal de Participação 
Popular, Direitos Humanos e Mulher de Maricá (RJ) – SPPDHM - criou, em 2018, o Programa 
Cultura de Direitos.

O Programa tem como objetivos principais: o empoderamento popular por meio 
do acesso a seus direitos sociais e de cidadania, qualificação profissional voltada para a 
comunidade e a ampliação de mercado de trabalho por meio de diferentes oficinas culturais, 
estabelecimento de políticas públicas democráticas que foquem a participação popular por 
meio da integração de seus moradores às transformações econômicas, sociais e culturais que 
o município está vivenciando na última década. 

(...) a cultura remete à idéia de uma forma que caracteriza o modo de vida de uma 
comunidade em seu aspecto global, totalizante. Não se caracteriza apenas pela gama 
de atividades ou objetos tradicionalmente chamados culturais, de natureza espiritual ou 
abstrata, mas apresenta-se sob a forma de diferentes manifestações que integram um 
vasto e intricado sistema de significações. Assim, o termo cultura continua apontando 
para atividades determinadas do ser humano que, no entanto, não se restringem às 
tradicionais (literatura, pintura, cinema - em suma, as que se apresentam sob uma 
forma estética), mas se abrem para uma rede de significações ou linguagens incluindo 
tanto a cultura popular (carnaval) como a publicidade, a moda, o comportamento (ou 
a atitude), a festa, o consumo, o estar-junto, etc (COELHO, 1999, p.103).

Considerando a importância da cultura para o desenvolvimento das pessoas, o Programa 
iniciou suas ações, em outubro, oferecendo a inscrição para atividades de qualificação e 
formatação por meio de implementação de oficinas culturais em diferentes locais da cidade. 
Estes foram definidas pela gestão através de indicadores e critérios de exigibilidade em 
reuniões de planejamento com agentes sociais que compõem o Comitê de Defesa do Bairro
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 - CDB7. São elas: capoeira, música (instrumentos de corda, sopro, percussão e coral), vídeo-
arte e mídias sociais. As aulas acontecem de segunda a sábado nas quatro Casas do Programa 
que atendem os quatro distritos do município: Centro/Pedreira; Bambuí/Ponta Negra; Inoã; 
Itaipuaçu/Recanto. 

Para as quatro oficinas inicialmente oferecidas foram abertas 1.040 vagas e realizadas 
1.397 inscrições. Salvo as oficinas de vídeo-arte que começaram em janeiro, as demais (música, 
capoeira e mídias sociais) iniciaram-se em outubro e ainda estão acontecendo.

DEMOCRACIA, CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: A CULTURA 
COMO FERRAMENTA PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

A democracia, segundo Gramsci (1968) é a direção intelectual e moral de um sistema 
político-social, tendo como ponto principal a perpetuação das relações de classe e prevenção 
do desenvolvimento da consciência de classe em um período determinado.  Por meio de uma 
transformação na visão de homem e do mundo deve-se construir uma nova ordem social, 
cujas condições de valorização da vida estivessem acima do econômico. Este seria o papel da 
escola e da cultura para a formação da consciência baseada na participação ativa das classes 
subalternas nas novas organizações sociais.  A partir de uma função positiva das ideologias 
e de uma nova concepção de mundo superior à classe dominante burguesa como ferramentas 
para uma transformação social efetiva e real. Para Coutinho (2008, p.151): “A democracia 
deve ser entendida não como algo que se esgota em determinada configuração institucional, 
mas sim como um processo”.

Gramsci (1968) afirma que, para promover essas mudanças, seria necessário fomentar 
uma consciência teórica e cultural dos sujeitos envolvidos e a práxis (ação)8. Esta se articula à 
atividade objetiva do homem, ao domínio da natureza e à formação da subjetividade humana, 
não se apresentando como um algo passivo e, sim, como parte da luta de reconhecimento 
da liberdade humana a partir do desenvolvimento de uma consciência histórica da realidade 
social e de uma ação política voltada a elevar a condição intelectual e moral das massas. 

A cultura para Gramsci é o meio pelo qual o homem legitima sua prática social em 
um contexto histórico, cuja construção é estabelecida a partir dos esforços do grupo social 
em busca de uma consciência de classe, baseada em um sistema de forças. Aparece de forma 
particular em cada grupo social, estabelece-se como um bem universal baseado em sua ação 
política. Coutinho (2011) considera a cultura como algo diverso baseada na apropriação de 

7  O CDB tem o objetivo de propiciar trabalho de acompanhamento e fiscalização das ações da prefeitura, 
facilitando a comunicação e a mobilização da população, além de realizar de pesquisas qualitativas socioeconômicas 
com as famílias dos alunos matriculados nas oficinas do Programa.
8  Segundo Gramsci (2018) a práxis deve ser entendida como a vinculação íntima entre a teoria e a 
prática, fundamentada na relação do processo histórico social. Ela que legitima as práticas produtivas do homem 
historicamente. Resulta em um contraste entre o pensar e o agir frente à concepção de mundo.
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sua própria personalidade em que o homem “(...) compreende seu valor histórico, sua própria 
função na vida, seus próprios direitos e seus próprios deveres” (COUTINHO, 2011, p. 54).

Devemos pensar a cultura como algo comum a um grupo social e não algo individual. 
Contudo, o modo como cada pessoa se relaciona com a cultura da sociedade ou grupo em 
que está inserida varia.  Ela é mutável, não estática, ou seja, uma sociedade pode ter sua 
cultura completamente transformada, principalmente em relação a seus hábitos culturais. 
Normalmente, compõe-se por elementos como: comportamentos, conhecimentos, crenças, 
arte, moral, leis, costumes, hábitos, valores e instituições. De acordo com Chauí (1995, p. 71): 
“a democracia funda-se na igualdade (contra a hierarquia), no direito à informação (contra 
o segredo) e na invenção de novos direitos segundo novas circunstâncias (contra a rotina)”. 
Nesse sentido, deve-se reconhecer a cultura como parte dos direitos humanos e incorporá-la 
ao cenário político e social, fortalecendo a relação entre a sociedade, município e políticas 
públicas por meio de novos caminhos baseados na reflexão crítica, na solidariedade, no coletivo 
e no trabalho colaborativo a partir dos interesses da sociedade.

Partindo-se da ideia do acesso de todos à democracia social, estende-se o conceito 
de participação popular efetiva pela reivindicação e pela implementação de direitos (novos 
ou ressignificados) em consonância com as políticas públicas voltados para o social e a 
minimização da exclusão de grande parcela da população. Portanto, devemos passar a 
considerar a construção de uma democrática baseada em transformação social, a partir dos 
direitos humanos, repensando o próprio de cidadania e acesso aos direitos individuais e 
coletivos. Nesse campo, Dagnino (2004, p. 103) afirma:

A então chamada nova cidadania ou cidadania ampliada na sua origem pela luta pelos 
direitos humanos (e contribuindo para a progressiva ampliação do seu significado) 
como parte da resistência contra a ditadura  buscava implementar um projeto de 
construção democrática, de transformação social, que impõe um laço constitutivo entre 
cultura e política. Incorporando características de sociedades contemporâneas, tais 
como o papel das subjetividades, o surgimento de sujeitos sociais de um novo tipo e de 
direitos também de novo tipo, bem como a ampliação do espaço da política, esse projeto 
reconhece e enfatiza o caráter intrínseco da transformação cultural com respeito à 
construção da democracia. Nesse sentido, a nova cidadania inclui construções culturais, 
como as subjacentes ao autoritarismo social como alvos políticos fundamentais 
da democratização. Assim, a redefinição da noção de cidadania, formulada pelos 
movimentos sociais, expressa não somente uma estratégia política, mas também uma 
política cultural.

Podemos dizer que políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões 
tomadas pelos governos (nacionais, estaduais ou municipais) com a participação, direta ou 
indireta, de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania 
para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou 
econômico. Correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam 
graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos 
direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais. As políticas 
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públicas municipais devem identificar as demandas locais cada vez mais no intuito de produzir 
ações que garantam os direitos de cada cidadão (civis, políticos e sociais) de forma a atuar 
diretamente na diminuição da exclusão social que existe no Brasil. 

É importante salientar a cidadania e a democracia participativa como garantias desses 
direitos frente à tamanha desigualdade nas relações que servem o capitalismo. Assim, carece 
que identifiquemos ações articuladas em redes locais, estaduais e nacional, comprometidas com 
a eficácia e eficiência nas demandas da população. Para Pereira (2018, p.76): “A legitimidade 
do governo local depende sempre do atendimento e da capacidade de execução de suas 
propostas e planos de gestão, o que demanda a criação de condições para a governabilidade.”

Nesse sentido, as políticas públicas com viés social deveriam respeitar a diversidade 
presente em nosso país, de forma a orientar e formar pessoas que respeitem as leis, fortalecidas 
por vínculos familiares e comunitários, de forma a gerar solidariedade e compromisso com 
a preservação do ambiente, da cultura e da história, além de promover e garantir a proteção 
social por meio da participação da população nos espaços decisões, somente uma nova 
cultura política.  Esta compreender o que acontece ao nosso redor, conectando-se a certos 
valores e a certas formas de ver e viver a vida como um campo da mediação, inseparável da 
dimensão política e econômica da sociedade. É por excelência o campo da transversalidade 
e da fluidez: tudo está sempre em movimento e se refaz; convivem práticas tradicionais e 
novas modalidades. 

Ao pensarmos a dimensão pública da cultura em que o Estado estimula a criação cultural 
da sociedade como ferramenta de suscitar nos indivíduos, grupos e classes a percepção de que 
todos são sujeitos sociais e políticos. Devemos ressaltar que, é na sociedade que se produz 
cultura, a partir de símbolos, comportamentos e valores, entre outros, das pessoas e cabe ao 
Estado, o papel de dispor de recursos e instrumentos criados para fomentar políticas culturais 
capazes de atender à população. Para Calabre (2005, p.1) considera-se política pública cultural 
como “(...) um conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam linhas de 
ações públicas mais imediatas no campo da cultura”. A partir de intervenções realizadas pelo 
Estado e pelas instituições civis tem o objetivo de satisfazer às necessidades culturais locais 
na formação da ação pública municipal, por meio, inclusive de parcerias público-privadas.

De acordo com Coelho (1999, p.293), a política cultural deve ser entendida como: 
“programa de intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou 
grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população 
e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas”. Além disso, deve-se 
considerá-la como ferramenta de sociabilidade coletiva, de sensibilidade e de reflexão, a partir 
de um pensamento crítico para que indivíduos, grupos e classes sociais possam reconhecer-se 
como sujeitos de sua própria história e, portanto, como sujeitos culturais. 
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Para Chauí (1995) a cultura política é um meio para se estimular modos de auto-
organização da sociedade, sobretudo das camadas populares, a partir de criação do pertencimento 
local e a prática da cidadania participativa, a partir de uma visão que a cultura é direito dos 
cidadãos e a política cultural como cidadania cultural. Inclusive, o modo como as pessoas 
pensam acerca da política e de seus representantes também é um forte componente da cultura 
política de um país. 

A cultura política é a cultura que nos permite conviver em sociedade, conviver na 
cidade, na polis. Do ponto de vista da administração pública é a cultura que se apresenta 
como capacidade de regime, instrumento de governabilidade que se apresenta a muitos 
de nós como imprescindível para entrarmos no século XXI e nele nos mantermos vivos, 
como indivíduos, países ou blocos (COELHO, 2000, p. 119).

A partir do entendimento que devem conter um conjunto de iniciativas inovadoras e 
criativas que atendam de fato as necessidades de seus destinatários de forma que estes inventem 
seus próprios fins culturais seja no âmbito local e/ou em sua relação a uma sociedade global 
cada vez mais conectada, rápida e mutante. Para Coelho (2000): “pensar em democratização 
cultural é garantir à população que os serviços culturais baseiem-se na ampliação e, quem sabe, 
mudança de capital cultural em que a percepção de novos valores resultem na multiplicação 
das práticas culturais”. Por isso, o desafio da democracia cultural é criar formas que as pessoas 
possam acessar as diferentes etapas que compõem o sistema cultural (formação, criação, 
circulação, fruição). 

Nesse sentido, a cidadania cultural preocupa-se em promover conhecimento a toda 
sociedade sob a perspectiva de diferentes hábitos do pensamento e do comportamento, por 
meio da liberdade e do reconhecimento dos diferentes modos de produção do homem, dentre 
de diferentes contextos locais e temporais. Portanto, é primordial se falar em cidadania cultural 
e na democratização do acesso à cultura em todas as suas dimensões seja erudita ou popular, 
belas artes ou não, em suas diferentes formas: “É base de uma sociedade democrática criar as 
condições para que todos tenham acesso aos bens culturais, não apenas materialmente, mas 
dispondo dos recursos prévios – educação, formação, especialização no campo” (CANCLINI, 
2003, p. 156).

Para Hall (2000) a identidade cultural é construída a partir da interação entre o indivíduo 
e a sociedade. Esse indivíduo possui seu núcleo interior, mas agora ele passa a ser alterado 
por conta do diálogo com outras identidades que o mundo cultural oferece. Para o autor: “Na 
linguagem do senso comum, a identificação é construída a partir do reconhecimento de alguma 
origem comum, ou de características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou 
ainda a partir de um mesmo ideal” (HALL, 2000, p. 106). Portanto, pensar em uma cultura 
de direitos é ampliar as possibilidades de ressignificar os modos em que nos inserimos em 
sociedade, questionando estereótipos e habitus9 que nos são “ensinados” desde sempre.
9  Para Bourdieu (2012):  o “habitus traz uma noção de corpo socializado, um corpo estruturado, um corpo 
que incorporou as estruturas imanentes de um mundo ou de um setor particular desse mundo, de um campo, e 
que estrutura tanto a percepção desse mundo como a ação nesse mundo. Desta forma, este autor sinaliza que as 
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PROGRAMA CULTURA DE DIREITOS: “CULTURA PARA QUE AFINAL?”10

De acordo com o site Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro11, que traz 
informações históricas dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, a cidade vem crescendo 
em termos de pontos de cultura e de turismo: 

Pouca gente sabe, mas as matas do Parque Estadual da Serra da Tiririca fascinaram 
no século XIX o naturalista inglês Charles Darwin em sua viagem exploratória pelo 
mundo. Suas águas tranquilas inspiraram a ceramista de bonecas Milla Minhava, cujos 
bibelôs foram presenteados a pessoas ilustres como a cantora Madonna. Corruptela do 
termo maraca, que quer dizer chocalho indígena, Maricá foi refúgio do antropólogo 
Darcy Ribeiro a casa em que viveu, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ainda 
está lá para ser vista. Antes, muito antes, a cidade acolheu a tapeceira marroquina 
Madeleine Colaço. Em seu sítio, na região do Espraiado, embalada pelos ares de 
Maricá, Madeleine inventou o famoso ponto brasileiro. Batizado de samba, porque a 
agulha parece dançar na tela, um ponto prá lá e outro pra cá. Como herança, Madeleine 
deixou no município as Tapeceiras do Espraiado, cujos tapetes são conhecidos no 
Brasil e no exterior. É no Espraiado ainda que todos os anos artistas, tapeceiras e 
produtores rurais abrem as portas de casa para turistas e moradores apreciarem seus 
trabalhos (RIO DE JANEIRO, 2018).

No tocante aos aparelhos culturais e patrimônio histórico, a cidade ainda conta com 
poucos. De acordo com o Relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE: 
Igreja Nossa Senhora do Amparo; Fazenda do Bananal; Casa de Cultura (abriga a Academia 
de Letras de Maricá e a Associação Casa do Artesão de Maricá, o Museu Histórico de Maricá); 
Biblioteca Leonor Leite Bastos de Souza; Centro de Cultura e Artes Canteiro de Obras; Traças 
do Bem – Clube de Leitura; Casa Darcy Ribeiro; Grupo de Artistas de Maricá (GAM); Teatro 
e Cinema Henfil; Tapeceiras do Espraiado. Festas: Aniversário da Cidade – 26 de maio; 
Padroeira da Cidade Nossa Senhora do Amparo - 15 de agosto; Espraiado de Portas Abertas; 
Festival Nacional de Voz e Violão; Dia Nacional de Anchieta; Festival Utopia.

A Secretaria Municipal de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulheres – 
SPPDHM12 - é composta por 8 (oito) coordenadorias divididas pelas seguintes eixos: Igualdade 
Racial , Juventude, Participação Popular, Direitos Humanos, Conselhos, Mulheres, LGBTI 
e Comitê em Defesa do Bairro (CDB). Cabe ressaltar que a Secretaria tem como objetivos 
a promoção da cidadania, direitos humanos e democracia participativa popular, a partir de 
ações que busquem a garantia dos direitos de igualdade da população maricaense por meio 
da formação de líderes, multiplicadores e cidadãos ativos, a partir de ações integradas aos 
diversos movimentos sociais e coletivos que existem na cidade. 

ações que orientam o corpo e as ações das pessoas são marcadas por uma estrutura cultural e simbólica que as 
normatiza dentro da sociedade” (2012,  p. 144).
10  Para Coelho (2000, p.118-119): “Se esforços e recursos públicos estão sendo aqui colocados em jogo, 
a única política cultural que, me parece, devemos desejar é aquela que cria as condições para o fortalecimento 
(quando não o aparecimento) da cultura política”. 
11 Informações disponíveis em  http://mapadecultura.rj.gov.br/cidade/marica#prettyPhoto. Acesso em 18 de 
fev. de 2018.
12  Informações obtidas na página de facebook da Secretaria - https://www.facebook.com/dhMarica/
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O Programa Cultura de Direitos, ligado à SPPDHM foi criado como uma política 
pública que busca, por meio da cultura, criar condições para mobilidades sociais, apresentando 
alternativas para a população que incluem. Assim, suas ações buscam trazer potencialidades 
para os sujeitos sociais, oferecendo-lhes participação política ativa e interativa com o governo 
para que estes sujeitos estejam conscientes de seus direitos constitucionais.  

A proposta do Programa é desenvolver autonomia e protagonismo em seu público, 
principalmente a partir de sua integração com a educação, tornando-se indispensável para 
uma cultura cidadã e emancipadora como parte da organização dos modos de sociabilidade 
e de organização de espaços que sejam próprios às novas relações com a cidade de Maricá. 
Para Canclini (2003, p. 157): “Uma política é democrática tanto por construir espaços para o 
reconhecimento e o desenvolvimento coletivos quanto por suscitar as condições reflexivas, 
críticas, sensíveis para que seja pensado o que põe obstáculos a esse reconhecimento.”

Para isso, por meio de ações socioculturais, o Programa propõe ao público beneficiário 
de suas atividades reflexões críticas sobre diferentes aspectos sociais, fomentando, inclusive, 
novas oportunidades a partir de seus próprios fins no universo da cultura como meio de 
comunicação e expressão. Ainda, evoca uma democracia participativa já que propõe um sistema 
institucional aberto à experimentação de uma gestão mais igualitária. Tendo como referência 
os direitos humanos, sua missão é fomentar a ampliação e o fortalecimento do sujeito, dotado 
de direitos constitucionais e de pertencimento sociocultural, estimulando-se a participação 
e um novo olhar para uma sociedade democrática baseada na cultura da paz, com direito à 
cidadania plena, respeito à diversidade sexual e de gênero e sem exclusão social. Conforme 
Calabre aponta (2005, p.10): “Os processos culturais vêm sendo considerados importantes 
sejam como fontes de geração de renda e emprego, sejam como elementos fundamentais da 
configuração do campo da diversidade cultural e da identidade nacional”.

A pesquisa com os dados iniciais apontam que, no primeiro ano, o Programa Cultura de 
Direitos, a SPPDHM optou por oferecer  oficinas de qualificação e formação, cujo objetivo é 
promover atividades culturais de iniciação através da implementação de 04 (quatro) oficinas, 
nas comunidades dos 4 (quatro) distritos de Maricá (Maricá Sede; Inoã; Ponta Negra; Itaipuaçu) 
nas 4 (quatro) Casas de Cultura/Núcleos, definidas pela gestão através de indicadores e critérios 
de exigibilidade em reuniões de planejamento. São elas:

1) Oficina de Mídias Sociais - As redes sociais são uma realidade mercadológica da 
modernidade. Todos querem ter sua empresa ou seus produtos sendo visualizados nas redes 
sociais. Para tanto, se faz necessário entender a dinâmica e a estrutura de funcionamento das 
mesmas. É uma necessidade estratégica ter o domínio das ferramentas que disponibilizam 
que um empreendedor e seus produtos estejam sempre expostos e à disposição. Desta forma, 
esta oficina descreve a fundamentação sobre as mídias sociais e principalmente uma forma 
de como fazer o monitoramento do conteúdo e troca de informações que permeiam as redes 
sociais e que podem ter alguma informação que poderia causar algum impacto na imagem de 
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um marca ou produto. Carga horária: 3h, durante o período de 2 (dois) meses. Essa oficina 
será ofertada 4 (quatro) vezes ao longo de 10 (dez) meses e é oferecida em cada Núcleo, 1 
(uma) turma com até 15 (quinze) alunos cada.

2) Oficina de Capoeira - tem como objetivo difundir no contexto da cidade a manifestação 
de uma das mais ricas expressões de nossa cultura. A capoeira proporciona desenvolvimento 
integral de seus praticantes através de vários aspectos, como a motricidade, força, resistência, 
reflexo, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade. Desenvolve habilidades artísticas 
e ritmos, proporcionando ganhos emocionais como autoconfiança e autocontrole, além de 
contribuir para o processo de ensino aprendizagem. É oferecida de forma permanente, com a 
formação de 8 (oito) turmas, distribuídas nos 4 (quatro) Núcleos, com pelo menos 25 (vinte) 
alunos, com 1h30min de aula, durante 3 (três) dias da semana, durante 10 (dez) meses. 

3) Oficina de Vídeo-arte – tem como objetivo a formação em vídeo para jovens 
consumidores de informações digitais e que desejem documentar fatos e dados vinculados a 
democratização das tecnologias e da arte contemporânea, inclusive como curso profissionalizante 
para quem desejar trabalhar com esse tipo de filmagem. Acontece nas Casas das Pedreiras e 
Inoã, por meio da oferta de 17 (dezessete) cursos, divididos em 3 (três) módulos.

a) Módulo Básico – Criação de Roteiro I; Sonorização I; Iluminação I; Fotografia I; 
Filmagem I; Edição I; Produção Audiovisual I. Cada curso terá 30h de duração, sendo 
divididas em 26h básicas e 4h de empreendedorismo, durante o período de 2 meses. 
Esse módulo será ofertado 02 (duas) vezes ao longo de 10 (dez) meses. Os cursos são 
oferecidos nas Casas da Pedreira e Inoã, ao menos 01 (uma) turma com 15 (quinze) 
alunos cada.

b) Módulo Intermediário - Criação de Roteiro II; Sonorização II; Iluminação II; 
Fotografia II;

Filmagem II; Edição II; Produção Audiovisual II. O pré-requisito para frequentar estes 
cursos é ter cursado o Módulo Básico. Terá 40h de duração, sendo dividido em 34h 
básicas e 6h de empreendedorismo, durante o período de 2 meses. Esse módulo será 
ofertado 02 (duas) vezes, ao longo de 10 (dez) meses. Ainda não começou.

c) Módulo Avançado – Filmagem III; Edição III; Produção Audiovisual III. O pré-
requisito para frequentar estes cursos será ter cursado o Módulo Intermediário. São 
50h de duração, sendo dividido em 40h básicas e 10h de empreendedorismo, durante 
o período de 2 (dois) meses. Esse módulo será ofertado 01 (uma) vez. Ainda não 
começou.

4) Oficina de Música – busca o desenvolvimento dos alunos em suas referências 
culturais, ampliando a inserção no mercado de trabalho na área musical. Além disso, 
aprender a tocar um instrumento ou ouvir música é algo que se constitui como um 
bem para a pessoa como lazer. É oferecido nos 4 (quatro) Núcleos através da oferta 
de 12 (doze) cursos, divididos em 3 (três) módulos.

a) Módulo Introdução à Música - Coral I, Percussão I, Flauta Doce, Gaita. Cada curso 
tem 40h de duração, sendo divididas em 30h básicas, 6h de introdução à música e 4h 
de empreendedorismo, durante o período de 2 (dois) meses. Esse módulo é ofertado 
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2 (duas) vezes ao longo de 10 (dez) meses. Cada curso tem ao menos 01 (uma) turma 
com 20 (vinte) alunos pelos 4 (quatro) Núcleos.

b) Módulo Avançado I - Coral II, Percussão II, Instrumentos de Corda I, Instrumentos 
de Sopro II. A entrada neste módulo se dá através de análise de desempenho musical 
feita pelos instrutores ou conclusão do módulo de Introdução à Música. Os cursos terão 
duração total de 40 h, sendo divididas em 26h básicas, 10h especializadas (destinadas 
aos ensaios) e 4h de empreendedorismo, durante o período de 2 (dois) meses. Ainda 
não começou. 

c) Módulo Avançado II - Coral III, Percussão III, Instrumentos de Corda II, 
Instrumentos de Sopro II. O pré-requisito para frequentar estes cursos será ter cursado 
o módulo Avançado I. Terão duração total de 50h, sendo divididas em 30h básicas, 
10h especializadas (destinadas aos ensaios) e 10h de empreendedorismo, durante o 
período de 2 (dois) meses. Esse módulo será ofertado 2 (duas) vezes ao longo de 10 
meses e ainda não começou.

As oficinas culturais são uma ferramenta para atrair pessoas da cidade de diferentes 
idades para participar de um equipamento cultural – Casa de Cultura – para que a Prefeitura 
acesse não só os alunos inscritos mas suas famílias, divulgando os diferentes serviços que 
a Prefeitura oferece por meio de suas Secretarias e Conselhos de Direitos. Cabe ressaltar 
que, a partir de março, os agentes sociais ligados ao Comitê de Defesa do Bairro (CDB) irão 
percorrer as casas de todos os matriculados, avaliando as oficinas e buscando saber porque 
quem se inscreveu não está freqüentando. Ainda, entregarão a Cartilha de Direitos e realizarão 
o preenchimento de cadastro sociocultural com as famílias. A partir do primeiro acesso, os 50 
(cinqüenta) agentes retornarão constantemente a essas pessoas, buscando interagir e monitorar 
essas famílias de acordo com o que foi respondido no questionário.

Tabela 1 - Dados iniciais de preenchimento de vaga, inscritos e freqüência:

Casa de Cultura/Núcleo Vagas oferecidas Inscritos Frequencia – mês de 
fevereiro

Bambuí/Ponta Negra 240 283 168
Inoã 280 350 104

Itaipuaçu/Recanto 280 317 104
Centro/Pedreiras 240 447 145

Fonte: Relatório Parcial do Programa Cultura de Direitos - 6 meses

Além disso, já está em fase de planejamento, a partir das reuniões iniciais de avaliação, 
uma série de atividades culturais nas Casas para que estas sejam ocupadas por toda população. 
Entre elas: palestras, encontros, sessões de cinema com debate, exposições artísticas e 
apresentações dos alunos das oficinas musicais e de capoeira em diferentes eventos da cidade. 
Além disso, buscará a interação com outras Secretarias como a Educação e Ciência Tecnologia. 



502

Será realizado, ainda, para os envolvidos no Programa, um Curso de Extensão sobre Direitos 
Humanos, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. 

Aponta-se que as ações culturais são um caminho para que os beneficiários do Programa 
(alunos/família, coordenadores e equipe técnica) interajam com a gestão local e tenham acesso 
a uma política pública que divulgue os direitos da população, assim, proporcionar melhores 
condições de vida dos moradores locais e ampliação das oportunidades de qualificação/
emprego. Portanto, o Programa Cultura de Direitos atua enquanto ação colaborativa na 
formação dos diferentes sujeitos por ela atendidos, potencializando-se a partir de uma forte 
relação entre Estado e a cultura como ferramenta de pertencimento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo nos traz a relevância de políticas públicas que respeitem a diversidade, 
de forma a orientar e formar cidadãos comprometidos com uma visão crítica da sociedade. 
Nesse sentido, Programa Cultura de Direitos preocupa-se em promover e garantir a proteção 
social, ampliando a participação da população nas decisões dos rumos da cidade, considerando 
a ocupação de espaços públicos para o fortalecimento dos munícipes. Preocupa-se em estimular 
o acesso da população a seus diversos direitos sociais por meio do estímulo à participação 
popular ativa e consciente por políticas públicas efetivas e eficientes que vissem reduzir 
desigualdades sociais. A noção de governança enquanto interação entre governo e sociedade 
sugere que a capacidade de governar não deva estar ligada unicamente por um aparato 
institucional e por construções interativas entre os diferentes sujeitos que a compõem.

Observa-se que devemos pensar a cultura para além de um sistema que competência aos 
ministérios e às secretarias de cultura, pois a incorporação de dimensões culturais requerem 
uma grande responsabilidade de outras políticas (economia, comunicação, educação, direitos 
humanos, urbanismo etc.) e a participação de atores (privados e associativos) que não se 
identificam especificamente como agentes culturais, estendendo o papel do Estado no âmbito 
das políticas culturais, a partir de sua dimensão social. 

Devemos pensar o exercício da cidadania em sua plenitude, oferecendo à população, 
meios de contestação e de participação na gestão local como caminho para a transformação 
social. Posto isso, um grande desafio para as políticas culturais, de acordo com Canclini (2003, 
p. 157) é: “como construir sociedades com projetos democráticos compartilhados por todos 
sem que igualem todos, em que a desagregação se eleve à diversidade, e as desigualdades 
(entre classes, etnias ou grupos) se reduzam a diferenças”.

Nesse sentido, ressaltamos que, a Prefeitura de Maricá, por meio desse Programa, busca 
elaborar políticas públicas preocupadas em ampliar o acesso das pessoas aos bens, conteúdos 
e serviços culturais como contribuição para redução das desigualdades territoriais, regionais e 
locais.  O impacto deste tipo de ação está diretamente ligado a formação de  novos processos 
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de relações sociais, por meio do incentivo à formação e manutenção de redes, coletivos e 
grupos socioculturais capazes de reduzir as formas de discriminação e de preconceito, além 
de fomentar o pensamento crítico dos envolvidos. Para isso, faz-se necessário a integração 
com a educação, motor importante da socialização básica e provedora de conteúdos e práticas 
culturais. Portanto, dialogar com outros tipos de intervenções sociais relacionadas à vida local 
e à estruturação das cidades conota a busca por um espaço de proximidade e convivência de 
cidadania para a transformação social. 

A importância do setor público no financiamento da cultura se justifica de diversas 
maneiras. Num país extremamente heterogêneo como o Brasil, com baixo crescimento 
econômico nas últimas décadas, estes fundos (culturais) têm um papel central para 
a efetivação material da pluralidade cultural, na criação de postos de trabalho e no 
crescimento da participação da cultura no desenvolvimento econômico do país, a 
depender da orientação política que organiza sua aplicação (DOMINGOS; SOUZA, 
2011, p. 240).

A Secretaria Especial da Cultura ligada ao Ministério da Cidadania (BR)13 ressalta que 
destaca que a cultura deve ser pensada em três dimensões: simbólica, cidadã e econômica: “a 
dimensão cidadã considera o aspecto em que a cultura é entendida como um direito básico 
do cidadão. Assim, é preciso garantir que os brasileiros participem mais da vida cultural”. 
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PROGRAMA DE BOLSAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS EM 

LONDRINA: DA TEORIA À PRÁTICA... E DE VOLTA A 
TEORIA...

Kennedy Piau Ferreira1

Patrícia de Castro Santos2

Luis Carlos Jeolás3

RESUMO: O trabalho analisa a importância de encontros e debates, como aqueles 
travados durante o VIII Seminário Internacional de Políticas Culturais, na formulação 
de alternativas de financiamento à cultura. Mais especificamente analisa como as 
discussões do referido seminário forneceram subsídios para viabilizar a implantação 
de formas alternativas de financiamento de projetos culturais no âmbito municipal. 
A proposta construída visou garantir a segurança jurídica dos proponentes “pessoa 
física” e da administração municipal, facilitar o trabalho de produtores e agentes 
culturais, viabilizar o maior aporte de recursos para as atividades fins dos projetos e, 
ainda, levar os projetos aprovados a sistematizar as informações sobre o processo de 
realização do projeto e seus resultados de forma a produzir um relatório circunstanciado 
que subsidie a formulação de políticas públicas de cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Política de financiamento cultural; Bolsas para desenvolvimento 
cultural; Política municipal de cultura.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é abordar o processo de elaboração de um programa 
de bolsas de estudo e pesquisa para o desenvolvimento de projetos culturais no 
município de Londrina – PR. Tal programa foi elaborado a partir de deliberação do 
Conselho Municipal de Política Cultural da cidade diante da suspensão dos editais 
de incentivo à cultura em 2017. 

1  Doutor em Humanidades/UAB-Barcelona. Professor adjunto do Departamento de Artes 
Visuais/UEL. Email: piauel@hotmail.com
2  Doutora em Linguística/PUC-SP. Professora Adjunta do Departamento de Letras Vernáculas 
e Clássicas/UEL. Email: patriciadecastrosantos3@gmail.com
3  Doutor em Artes Visuais/Unicamp-Campinas. Professor Adjunto do Departamento de Artes 
Visuais/UEL. Email: n.jeolas@gmail.com
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No início da nova gestão do governo municipal (janeiro de 2017), o movimento cultural 
foi surpreendido com a informação que os editais publicados no ano anterior seriam suspensos 
em decorrência de dois problemas. O primeiro se referia aos convênios entre o município e 
pessoas jurídicas (ONGs) ligadas ao campo da cultura. Segundo o governo municipal, havia 
um questionamento do tribunal de contas do Paraná sobre a assinatura dos convênios depois do 
dia 31 de dezembro de 2016. Isso porque a partir de janeiro, segundo a percepção do tribunal 
de contas, todos os convênios deveriam estar adequados a Lei 13.019/2014 que estabelece o 
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade 
civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos 
de cooperação.4

O segundo problema estava vinculado a uma interpretação da Receita Federal que 
entende que os proponentes “pessoa física” devem pagar imposto de renda sobre o valor 
total do projeto. A primeira situação foi resolvida com a publicação de um novo edital para 
pessoas jurídicas, adequado à nova legislação. Porém, até meados do primeiro semestre de 
2017 o segundo problema não havia sido resolvido. Uma perspectiva de solução começou a 
ser construída com a participação dos autores desse estudo no VIII Seminário Internacional 
de Políticas Culturais, da Casa de Rui Barbosa/RJ. Os autores, preocupados com a suspensão 
dos editais em Londrina, tiveram a oportunidade de dialogar com vários pesquisadores e 
gestores presentes no evento. Tal diálogo forneceu subsídios importantes na busca de solução 
do problema. Esse artigo trata do processo de discussão, elaboração e implantação de uma 
nova modalidade de incentivo à cultura através de um programa de bolsas de estudo e pesquisa 
que viria a se efetivar no âmbito do Programa Municipal de Incentivo á Cultura de Londrina 
– PROMIC.

SOBRE O PROMIC

A partir de 1993 foi implantada em Londrina a Leinc – Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura, baseada Lei Mendonça de São Paulo, portanto, centrada na ideia de renúncia fiscal 
de tributos municipais. ISS e IPTU. Em 2001 aconteceu, em Londrina, a Primeira Conferencia 
Municipal da Cultura de Londrina. A comunidade foi chamada para debater a política cultural 
do município e estabeleceu um novo modelo de Conselho de Cultura, reformulando a lei 
Municipal de Incentivo à Cultura que passou de um modelo de renúncia fiscal para um modelo 
com fundo público. A partir desta deliberação foi criado o Promic – Programa Municipal de 
Incentivo à Cultura. Aqui é importante destacar algumas informações. 

O Promic incentiva dois tipos de projetos: Projetos de Produtores Independentes - que 
se orientam para o circuito cultural tradicional ou cuja inserção seja comunitária e busque 
4  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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estimular a produção artística e cultural nos bairros e regiões da cidade (na apresentação do 
projeto cultural independente, o proponente deve a oferecer à comunidade uma contrapartida 
na forma de atividades culturais destinadas a universalizar o acesso à cultura) e os Projetos e 
Programas Estratégicos - que visam à realização das diretrizes da política municipal de cultura, 
alimentando, ativando, potencializando circuitos culturais em benefício da comunidade.

Atualmente os projetos denominados independentes são apresentados por pessoas 
físicas e os projetos estratégicos e os projetos das Vilas Culturais5 são apresentados por 
pessoas jurídicas (ONGs) e avaliados por duas comissões. A comissão que seleciona os 
projetos independentes é formada por quatro membros titulares e dois suplentes, indicados 
pelo Conselho Municipal de Política Cultural; e três membros titulares e um suplente, indicado 
pelo Secretário Municipal da Cultura. Já a comissão de avaliação dos projetos estratégicos é 
composta por cinco membros de reconhecida idoneidade e capacidade, sendo três indicados 
pelo Secretário Municipal de Cultura e dois pelo Conselho Municipal de Cultura.

Depois de aprovados os projetos, assina-se, no caso dos Independentes (pessoa física), 
um Termo de Compromisso, e no caso dos Projetos Estratégicos (pessoa jurídica), um Termo 
de Fomento ou um Termo de Colaboração e os proponentes recebem os recursos diretamente 
em suas contas bancárias. Ao final da execução é realizada uma rigorosa prestação de contas.6 

O SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS E UMA LUZ

Fomos ao VIII Seminário apresentar um trabalho sobre o projeto Encantação, financiado 
pelo Promic, que tinha como objetivo a capacitação de agentes/produtores culturais. Todavia, 
fomos também com um conjunto de inquietações. Estávamos convictos de que não era 
adequado a Receita Federal querer cobrar Imposto de Renda sobre o valor total do projeto. 
Acreditávamos, e continuamos acreditando, que o imposto deveria incidir, apenas, sobre um 
possível cachê do proponente, quando este atuasse como coordenador do projeto e houvesse, 
para tanto, uma previsão de pagamento.  É importante ressaltar que no modelo de Londrina, 
até o 2º semestre/2018 não havia previsão de prêmio, que geralmente é concedido como 
reconhecimento de um trabalho já desenvolvido. Nessa categoria não há grandes exigências 
sobre o controle dos recursos repassados aos premiados. No nosso caso os convênios entre 
pessoas físicas (cidadãos da cidade) e a prefeitura previam que os recursos destinados seriam 
utilizados para financiar a execução dos projetos selecionados. Ou seja, os convênios visavam 
à execução de futuros projetos. Miravam o futuro. É nesse ponto que residia o problema. 
Por exemplo: um projeto no qual o proponente atua voluntariamente (sem recebimento de 
recursos financeiros) e que 90% dos recursos são previstos para ajuda de custo (transporte e 
alimentação) de crianças em situação de risco, para que possam frequentar oficinas de arte, 
5  As Vilas Culturais de Londrina são semelhantes aos Pontos de Cultura do Governo Federal.
6  A esse respeito ver: FERREIRA, K. P. & FUSCALDO, B. M. H. No caminho dos encantantes: 
contaminações estéticas com a arte popular. 
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não devia, em nossa opinião, pagar o imposto de renda cujo cálculo incide sobre a totalidade 
dos recursos repassados. Os recursos financeiros não são uma renda para o proponente, são 
recursos para colocar um projeto cultural de interesse público em desenvolvimento.

Havia também outro aspecto das políticas culturais no município que nos inquietava: a 
falta de indicadores para avaliações mais qualitativas dos projetos financiados pelo Promic. 
Cabe ressaltar que os três autores tem experiência em gestão cultural, possuem forte atuação 
no movimento cultural de Londrina, atuam conjuntamente há mais de cinco anos em projetos 
integrados (ensino, pesquisa e extensão)7 voltados às políticas culturais e já participaram de 
comissões de avaliação de projetos do Promic. A atuação nessas várias frentes nos fez perceber 
que havia carência de dados para a avaliação dos projetos executados com os recursos do 
Promic. 

Já durante o Seminário as ideias e possibilidades de solução para as questões do PROMIC 
iam surgindo. Ao longo da semana fomos da primeira possibilidade de solução, o Prêmio, 
para outra que se somava a esta, ou seja, um programa de bolsas, já que bolsas são, por um 
lado, isentas de cobrança de imposto de renda, e por outro exigem uma sistematização de 
resultados o que possibilitaria uma avaliação melhor dos projetos que viessem a ser aprovados. 
No retorno a Londrina, estas possibilidades de solução foram apontadas para o Conselho 
Municipal de Política Cultural que, à época, discutia a solução para os problemas das Vilas 
Culturais. O Conselho, então, acatou nossa sugestão e indicou que a Secretaria de Cultura de 
Londrina, em parceria com o Conselho de Política Cultural, formasse um grupo de trabalho 
para, finalmente, achar solução para os Editais de Projetos Independentes. 

O Conselho formou um grupo de trabalho composto de sete pessoas da sociedade civil8, 
indicadas pelo próprio Conselho e quatro servidores da Secretaria Municipal de cultura9. O 
Conselho também apontou alguns parâmetros para a atuação desse Grupo: construção de uma 
proposta que garantisse a segurança jurídica dos proponentes pessoas físicas e da administração 
municipal, que facilitasse o trabalho de produtores, agentes culturais e artistas, que viabilizasse 
o maior aporte de recursos para as atividades fins dos projetos e, ainda, que levasse os projetos 
aprovados a, obrigatoriamente, sistematizar as informações sobre o processo de realização do 
projeto e seus resultados de forma a produzir um relatório circunstanciado que subsidiasse a 
formulação de políticas públicas de cultura. 

O TRABALHO NO GRUPO DE TRABALHO

A partir dos parâmetros discutidos no Conselho Municipal de Política Cultural – 
garantir segurança jurídica dos proponentes e da administração pública, facilitar o trabalho 
7  PROPOCULT- Projeto Integrado de Política e Ação Culturais: interfaces entre Universidade e Movimentos 
culturais de Londrina. https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pes/pdf/pes_pesquisa_11161.pdf
8  Kennedy Piau, Patrícia de Castro Santos, Valdir Grandini, Aldo Moraes, Frederico Fernandes, Eddie 
Mansan e Danilo Lagoeiro.
9  Caio Cezário (Secretário de Cultura), Sonia Regina..., Dorival Santana e Regina Reis.
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de produtores/agentes culturais, viabilizar mais recursos para as atividades fins e sistematizar 
informações sobre a realização dos projetos, visando subsidiar a formulação de políticas 
públicas de cultura – o Grupo de Trabalho iniciou suas atividades levantando informações 
sobre modelos de bolsas de estudo e ou pesquisa aplicados no desenvolvimento de projetos 
culturais. Um documento importante analisado pela comissão foi um edital da Fundação 
Biblioteca Nacional (EDITAL DLLLB/FBN/MinC N° 03/ 2014), que tinha como objeto o 
fomento à literatura brasileira, por meio de concessão de bolsas de apoio ao desenvolvimento 
de projetos voltados para a criação, a produção, a difusão, a formação e a pesquisa literária no 
Brasil. Também foram analisados documentos sobre concessão de bolsas na área da cultura 
em âmbito municipal. Nessa primeira etapa foi constatado que não havia óbice legal para a 
implantação de um programa de bolsa para desenvolvimento de projetos culturais tanto em 
nível federal como em nível municipal.

A próxima etapa envolveu a análise de editais de projetos independentes publicados 
pelo o Promic em anos anteriores. A perspectiva dessa análise era buscar adequar o que se 
tinha de elaboração acumulada na confecção de editais aos novos parâmetros estabelecidos 
pelo Conselho.  O resultado destas duas etapas foi levado ao Conselho para verificar se o 
trabalho até ali desenvolvido correspondia aos anseios dos conselheiros e se poderíamos 
continuar na mesma linha. Ao Conselho, naquele momento, foi apresentado: a definição do 
objeto (concessão de bolsas para o desenvolvimento de projetos culturais), as categorias de 
bolsa (criação/produção, circulação/difusão, formação, preservação do patrimônio material e 
imaterial e iniciação artística), os valores, a quantidade de bolsas, a possibilidade de inscrição 
de coletivos e a certificação dos projetos aprovados por mérito, independente da obtenção de 
recursos em decorrência das limitações orçamentárias.

Com a concordância do Conselho em relação ao trabalho desenvolvido até aquele 
momento, o Grupo de Trabalho partiu para a adequação do decreto de regulamentação do 
Promic. Nessa etapa o esforço central foi de definir claramente os conceitos, para que não 
pairasse dúvidas sobre a nova modalidade de incentivo a cultura. Acreditávamos ser importante 
clarear o que o grupo entendia sobre pesquisa e estudo, para não cair em reducionismos que 
inviabilizasse a participação, por exemplo, de mestres da cultura popular. A conclusão é que 
se devia evitar a percepção de que estudos e pesquisas só ocorrem no espaço da educação 
formal. Também houve um trabalho para esclarecer o entendimento sobre cada uma das 
categorias de bolsa, sobre o que significava cada uma delas - criação/produção, circulação/
difusão, formação, preservação do patrimônio material e imaterial e iniciação artística. O 
GT, aproveitando a oportunidade de alteração do decreto que regulamenta o Promic, decidiu 
propor também uma nova redação que explicitasse o entendimento dos critérios de avaliação 
de projetos, definidos na lei que criou o Promic, visando, sobretudo, facilitar o trabalho 
dos proponentes e da comissão avaliadora dos projetos. Muitos dos critérios legais eram 
excessivamente genéricos, gerando possibilidades de percepções diferenciadas tanto em 
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relação aos proponentes como em relação aos membros da comissão de análise de projetos. 
Era importante tornar os critérios mais claros.

Em dado momento o grupo de trabalho foi informado que a Procuradoria do Município 
entendia ser conveniente a promulgação de uma lei que instituísse um programa de bolsas de 
estudo e pesquisa no âmbito do município. A avaliação da assessoria jurídica da prefeitura 
era que a lei que criava o Promic não era suficiente para garantir a segurança jurídica dos 
envolvidos, proponentes e administração pública. Foi elaborado um projeto de lei que se 
transformou na Lei Municipal 12.638 de 19/12/201710. Essa lei, de iniciativa da área da 
cultura, também serviu para atender demandas de bolsas para o desenvolvimento de projetos 
ambientais, tecnológicos e de inovação. Com a lei aprovada foi publicado o decreto Nº 35 
DE 08 DE JANEIRO DE 201811, regulamentando o programa de bolsas e aperfeiçoando e 
atualizando a regulamentação do Promic. 

A partir desse momento o Grupo de Trabalho foi informado que a elaboração e publicação 
do edital para Projetos Independentes deveriam ficar a cargo do corpo técnico de Secretaria de 
Cultura, uma vez que essa era essa orientação da Procuradoria do Município, sob a alegação 
que, dessa forma, se evitaria dúvidas sobre a possibilidade de que os membros do Grupo 
de Trabalho tivessem informações privilegiadas sobre o edital a ser publicado. Diante do 
posicionamento da administração municipal o Grupo de Trabalho encerrou suas atividades.

O PRIMEIRO EDITAL12

A seguir faremos uma breve avaliação de alguns pontos do primeiro edital publicado a 
partir do programa de bolsas para desenvolvimento de projetos culturais Promic/Londrina, 
que nos chamaram a atenção. A avaliação que fizemos do edital foi encaminhada ao Conselho 
Municipal de Política Cultural e à Secretaria Municipal de Cultura. Passamos agora a reproduzir 
parte da análise realizada, destacando alguns artigos seguidos de breves comentários.

O item 4.2 do primeiro edital estabelece quem está impedido de inscrever projetos. No 
item 4.2.2 alega-se que estão impedidos os 

“servidores públicos ou empregados públicos de qualquer esfera. Esta vedação não se 
aplica aos seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o 3º grau, salvo se comprovada a existência de conflito com o 
interesse público.”

Do ponto de vista jurídico não encontramos nenhuma legislação, no âmbito federal, 
estadual ou municipal que impeça, indiscriminadamente, a participação de servidores estaduais 
10 https://leismunicipais.com.br/a/pr/l/londrina/lei-ordinaria/2017/1263/12638/lei-ordinaria-n-12638-
2017-cria-o-instrumento-bolsa-de-estudo-e-pesquisa-a-pessoas-fisicas-para-o-desenvolvimento-de-projetos-
ambientais-tecnologicos-culturais-e-de-inovacao
11 http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_cultura/promic/PROMIC%202018/
jornal_3441_assinado.pdf   (pag. 15)
12 http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_cultura/promic/PROMIC%202018/
Edital_Independentes_002_2018_PF_Bolsa_novo_REPUBLICADO_14_03_2018.pdf

http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_cultura/promic/PROMIC%202018/jornal_3441_assinado.pdf
http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_cultura/promic/PROMIC%202018/jornal_3441_assinado.pdf
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ou federais na inscrição e seleção como bolsistas. Pelo contrario, a lei federal sobre licitações 
(Lei 8.666) diz:

Art. 9 o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 
de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

(…)

 
III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação.

(...)

§ 3 o. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência 
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista 
entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos 
serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a 
estes necessários.

Como podemos observar a lei é clara ao afirmar que o impedimento de participação é 
para servidor ou dirigente de entidade ou órgão público que irá contratar ou que será responsável 
pela licitação (ou, no caso, por analogia, que seja responsável pelo processo de seleção das 
bolsas). Nesse caso, a entidade ou órgão público que irá contratar ou que será responsável 
pela seleção dos projetos vinculados às bolsas é o Município de Londrina. Por isso, não cabe 
ao edital, salvo engano, impedir a participação de servidores estaduais e nem federais no 
processo de seleção de bolsas do Promic.  Além disso, a lei que cria nosso programa de bolsas 
(lei 12.638, de 19 de dezembro de 2017) não prevê esse tipo de impedimento.

O artigo 4.2.2 do edital, que prevê o impedimento de servidor público de qualquer 
esfera, abre a possibilidade de participação do conjugue do mesmo servidor de qualquer 
esfera ao afirmar: 

“Esta vedação não se aplica aos seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, salvo se comprovada a existência 
de conflito com o interesse público”. 

Essa abertura é mais questionável que o impedimento de participação de servidores 
públicos estaduais e federais no processo de inscrição. Vejamos:

“Sobre o assunto, consignou o relator que ́ a despeito de não haver, na Lei nº 8.666/1993, 
vedação expressa de contratação, pela Administração, de empresas pertencentes a 
parentes de gestores públicos envolvidos no processo, a jurisprudência desta Corte 
tem se firmado no sentido de considerar que há um evidente e indesejado conflito 
de interesses e que há violação dos princípios constitucionais da moralidade e da 
impessoalidade´. Exemplificou transcrevendo trecho do voto condutor do Acórdão 
1.511/2013-Plenário, no qual é enfatizada a afronta aos princípios constitucionais, 
mormente nos casos em que o servidor/gestor público atua na condição de autoridade 
homologadora do certame”.13

Mas, mesmo nesse caso, onde há vedação para que uma empresa (ou proponente, no 
caso) participe de licitação (ou seleção de projetos de bolsas), tendo como proprietário ou 
13 https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/*/KEY:JURISPRUDEN-
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sócio um parente de servidor ou dirigente da entidade ou órgão público que irá contratar ou 
que será responsável pela licitação, há controvérsias.  A violação dos princípios constitucionais 
da igualdade, da moralidade e da impessoalidade, refere-se ao proponente cujo parente é, 
fundamentalmente, a autoridade homologadora da seleção. Algumas interpretações da lei 
afirmam que não há problema quando o parente do proponente em questão não é servidor 
ou dirigente da entidade ou do órgão público que irá contratar ou que será responsável pela 
seleção. Nessa interpretação, um servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou um seu 
parente direto poderia ser proponente de um projeto no Promic, ou um parente de um servidor 
da Secretaria de Saúde também poderia participar do Promic, pois esse servidor não teria como 
interferir no processo, não violando os princípios constitucionais citados. Se na legislação 
vigente há essas brechas em relação aos proponentes que possuem grau de parentesco com 
servidores municipais de Londrina, em relação aos servidores da esfera estadual e federal nem 
deveria haver esse impeditivo. Tais servidores (federais e estaduais, pelo simples e único fato 
de serem servidores dessas esferas) não participam, não possuem informações privilegiadas 
e não são servidores ou dirigentes da entidade ou órgão público que irá contratar ou que será 
responsável pela seleção (no caso, a Prefeitura de Londrina/Secretaria de Cultura), portando, 
sua participação como proponente do Promic não viola, na nossa avaliação, os princípios 
constitucionais da igualdade, da moralidade e da impessoalidade.

Por outro lado, do ponto de vista da Política Cultural do Município a vedação de 
servidores das esferas estaduais e federais como proponente do Promic cerceia, na nossa 
análise, os direitos culturais desses cidadãos. Segundo a constituição federal:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.

(...) § 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando 
ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que 
conduzem à: (...) II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 48, de 2005)14

Vejamos: um professor de arte da rede estadual de ensino não poderá se inscrever 
no edital de bolsas do Promic (por mais que a legislação estadual permita o recebimento de 
bolsas), mesmo que seu projeto seja de suma importância para a sua escola, seu bairro ou 
a cidade. Se esse mesmo professor atuar na rede privada de ensino, no mesmo bairro, ele 
poderá receber uma bolsa do Promic, mesmo que seu projeto, desenvolvido na rede privada, 
tenha menos impacto sócio cultural. Não nos parece sensato. Cabe frisar que a bolsa é para 
o desenvolvimento do projeto. O impedimento de servidores das esferas estadual e federal 
de participar do Promic é uma inovação (não era solicitado isso em editais passados) que 
parece, em tese, não ter fundamento nem político, nem jurídico. Além de cercear o direito de 
CIA-SELECIONADA-17159/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%-
252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/false/1
14  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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parcela dos cidadãos da cidade ao direito de produzir cultura, diminui o nível de concorrência, 
dificultando a escolha de projetos que atendam melhor o interesse público em relação aos 
direitos culturais. Como se pode observar esse impedimento pune uma pessoa pelo simples 
fato de ser servidora pública, mesmo que no exercício de sua função ela não tenha nenhuma 
relação com os processos de seleção do Promic. Diante dessa situação propusemos para outros 
editais a seguinte redação:

4.2 Estão impedidos de inscrever projetos: 

4.2.2 Servidores públicos ou empregados municipais. Esta vedação não se aplica aos 
seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o 3º grau, salvo se comprovada a existência de conflito com o interesse 
público.

4.2.3 Servidores públicos ou empregados públicos estaduais e federais, quando 
comprovada a existência de conflito com o interesse público.

Outra preocupação nossa é com o formalismo exacerbado. Os itens 4.3.4 e 4.3.11 do 
edital em análise, que se referem ao processo de inscrição, são exemplos, a nosso ver, de um 
excesso de formalismo. Diz o edital.

4.3.4 No ato da inscrição deverão estar preenchidos todos os campos disponíveis no 
plano de trabalho, sendo que o não preenchimento ou o preenchimento com conteúdo 
que não atenda o solicitado, poderá acarretar em prejuízo para análise do projeto e 
consequentemente à pontuação atribuída. 

4.3.11 Todas as páginas (plano de Trabalho e documentos) deverão ser numeradas 
manualmente ou por meio eletrônico, em números crescentes e sequenciais, e rubricadas, 
na seguinte ordem: Plano de Trabalho, documentos do proponente, documentos da 
proposta e anexos.

Entendemos que a ideia da comissão, que propôs trabalhar a lei que cria o programa 
de bolsas e o decreto que a regulamenta, sempre foi a de que os problemas de ordem formal 
(numeração de páginas, rubrica, preenchimento em lugar errado.) não levassem à desclassificação 
do projeto, mas que esses possíveis erros formais, quando (e só quando) dificultam a análise do 
projeto, percam pontos. Ou seja, todos os projetos inscritos devem ser analisados, avaliados e 
pontuados. Há, inclusive, recursos antigos apresentados e acatados pela CAPC/Promic (Comissão 
de Análise de Projetos Culturais/Promic) que argumentam que os pequenos problemas de 
ordem formal não podem ser maiores que é o interesse público. Devemos escolher os melhores 
projetos para a cidade e as questões formais não podem se sobrepor a esse princípio maior.

Sobre o processo de avaliação dos projetos e sobre a Comissão de Análise de Projetos 
Culturais, o edital afirma: 

8.1- Os projetos serão analisados pela Comissão de Análise de Projetos Culturais 
(CAPC), nomeada através de portaria da Secretaria de Cultura, autônoma e 
independente, formada por membros indicados pelo Conselho Municipal de Política 
Cultural e pela Secretaria Municipal de Cultura.
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Como existe uma tendência de alguns proponentes em questionar o processo de análise, 
principalmente quando seu projeto não é classificado, esse tema merece algumas considerações. 
Entendemos que é de suma importância garantir a autonomia e independência da comissão. 
No processo de avaliação não pode haver nenhum tipo de pressão, muito menos da prefeitura, 
do conselho e dos proponentes. Qualquer avaliação de problemas relacionados ao edital e ao 
plano de trabalho deve ser feita nos fóruns adequados, inclusive no momento de apresentar 
recursos contra a decisão da Comissão. Denúncias de possíveis irregularidades em relação 
ao cumprimento do edital e demais documentos devem ser feitos de maneira fundamentada, 
aos órgãos competentes, resguardando o sigilo no processo de investigação das possíveis 
irregularidades, o amplo direito de defesa e a dignidade humana. 

Outro ponto que merece consideração diz respeito a um aspecto da dinâmica de trabalho 
da Comissão de análise de projetos culturais. Segundo o edital:

9.2 Qualquer dos membros da Comissão poderá emitir opiniões, analisar os formulários 
e documentos relacionados ao projeto, para sua melhor avaliação e entendimento, bem 
como utilizar os relatórios produzidos, no processo de acompanhamento de projetos 
culturais já desenvolvidos, para subsidiar o processo de seleção.

Essa questão foi discutida no Grupo de Trabalho, pois em diversos casos de Programas de 
Bolsas a falta de acompanhamento da execução dos projetos, ou mesmo a falta de informações 
sobre projetos anteriores dos proponentes leva a problemas que podem ser evitados. O fato 
de se tratar de recurso público torna essencial que a Comissão de Avaliação de Projetos tenha 
acesso a informações principalmente para saber se o proponente que pleiteia a bolsa lida 
adequadamente com esse tipo de política pública.  

Assim, entendemos ser adequado e indispensável que a Comissão solicite informações 
sobre os proponentes e que isso possa balizar suas decisões. 

Outro aspecto do edital se refere a garantir o princípio constitucional da impessoalidade. 
Edital explicita que,

9.4 Para análise, os projetos serão organizados por linhas e distribuídos, aleatoriamente, 
a cada um dos membros da Comissão para análise e providências. 

Há, no Direito, um princípio de que o réu não escolhe o juiz e o juiz não escolhe o réu. 
É o princípio do juiz natural. Adaptando-se ao caso do Edital, entendemos que os membros da 
Comissão não podem escolher quais projetos irão avaliar e nem cabe aos proponentes definir 
qual membro da Comissão avaliará seu projeto, pois isso fere o princípio da igualdade, da 
impessoalidade e da moralidade.  Uma das formas de evitar distorções é a distribuição aleatória/
sorteio dos projetos para avaliação. Assim os avaliadores não saberão e não participarão da 
definição de qual projeto será avaliado por qual membro da Comissão. Também é importante 
garantir que os membros da comissão possam alegar suspeição em relação à avaliação de um 
determinado projeto. Ou seja, se um avaliador receber um projeto, através de sorteio, de um 
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proponente em relação a quem ele tem muita afinidade ou muita resistência, ele pode solicitar 
que outro membro da Comissão avalie o referido projeto já que ele não se sente em condições 
de isenção para o julgamento. 

Em relação ao sistema de pontuação dos projetos o previsto no edital explicita:
9.5 Cada proposta será avaliada e pontuada por 3 (três) membros da Comissão de 
Análise de Projetos Culturais – CAPC. 

Essa nova proposta de avaliação e pontuação pode levar a situações em que não 
haverá termos de comparação entre os projetos na primeira etapa de seleção. Vejamos: São 
mais de seis membros na Comissão. Isso quer dizer que poderemos ter uma situação em 
que o projeto “A” foi avaliado pelos avaliadores 1, 2 e 3 e o projeto “B” foi avaliado pelos 
avaliadores 4,5 e 6. Na primeira etapa (antes dos recursos) existe a possibilidade que nenhum 
avaliador tenha avaliado e pontuado os dois projetos (A e B), inclusive se forem da mesma 
linha. Essa possibilidade pode gerar distorções, pois um grupo de avaliadores pode entender 
que o projeto “A” é muito bom porque não teve acesso ao projeto “B” que pode ser ainda 
melhor. Nesses casos, sem parâmetros de comparação entre projetos na mesma linha e área, 
pode haver distorções na pontuação e na seleção. Por isso, a fase de recursos e os critérios 
de equalização (não concentração de proponentes e áreas) é imprescindível, já que permite 
corrigir possíveis distorções. 

Finalmente, gostaríamos de comentar um artigo referente ao direito de acesso a 
informações. Diz o edital. 

11.3 Ao proponente fica garantido o direito de acesso ao projeto cultural protocolado 
e seus anexos.

É importante salientar que a salva guarda dos direitos do proponente, ou seja, o acesso ao 
seu próprio projeto e anexos não pode e nem deve ser extrapolada. Permitir que os proponentes 
tenham acesso a projetos de outrem fere a lei Direitos Autorais, que protege a propriedade 
intelectual e os direitos de autor e a Lei da Transparência, alegada em muitos casos, não se 
sobrepõe a propriedade intelectual e nem aos direitos de autor.

CONCLUSÃO

Sobre o processo de trabalho verificamos que houve pouca participação dos representantes 
da sociedade civil indicados pelo Conselho. 

Observamos também certa resistência de setores dos servidores públicos municipais, 
membros do Grupo de Trabalho, em se adaptar a inovações propostas.

Ainda não é possível saber a opinião dos proponentes dos projetos selecionados a 
partir do novo edital. Nesse momento os projetos aprovados estão em execução. Pelo mesmo 
motivo ainda não temos uma avaliação sistematizada por parte do poder público. Portanto, 
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sem a opinião dos proponentes e sem uma avaliação do puder público não é possível analisar 
com profundidade o impacto da nova proposta. Pretendemos levantar e analisar esses dados 
na próxima etapa da pesquisa.

Porém, apesar da carência de dados para uma avaliação mais profunda, o contato informal 
com a administração e com parcela de proponentes indica que o novo programa de incentivo 
à cultura, através de um programa de bolsas para desenvolvimento de projetos culturais, 
estabelecido em Londrina, atende os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Municipal de 
Política Cultural.

A proposta em implantação possibilita uma maior segurança jurídica dos proponentes 
“pessoa física” e da administração municipal. A simplificação dos planos de trabalho e a 
prestação de contas centrada na execução do projeto, e não nos aspectos financeiros/formais, 
têm facilitado o trabalho de produtores, agentes culturais e artistas. O modelo de bolsas permite 
um maior aporte de recursos para as atividades fins dos projetos. Aguardamos a finalização dos 
projetos que estão sendo executados para poder analisar se os proponentes estão conseguindo 
sistematizar as informações sobre o processo de realização do projeto e seus resultados, de 
forma a fornecer subsídios para formulação e execução de políticas públicas de cultura no 
âmbito dos municípios.
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UM PANORAMA SOBRE A PATRIMONIALIZAÇÃO 
DAS TRADIÇÕES DO CONGADO EM MINAS GERAIS

Rafael Antônio Motta Boeing1

Regina Abreu2 

RESUMO: O presente trabalho traça um breve panorama sobre os processos de 
patrimonialização de tradições do Congado em Minas Gerais tal como vêm se 
desenvolvendo por meio do instrumento do registro e das diretrizes de salvaguarda 
do patrimônio imaterial em duas esferas governamentais. Sendo assim, o artigo se 
debruça especificamente sobre dois processos de registro e/ou salvaguarda – o das 
“Congadas de Minas”, em âmbito federal, e o das “Guardas de Marujos de Sabará”, 
em âmbito municipal –, analisando-os com foco sobre os sentidos da alteridade 
implicada neles, e discutindo-os a partir das noções de “tradição”, “identidade” e 
“autenticidade”.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio. Tradição. Congado.

INTRODUÇÃO

O presente artigo traça um breve panorama sobre processos de 
patrimonialização de tradições do Congado3 em duas esferas governamentais, 
com foco sobre os sentidos da alteridade implicada neles, e discutindo-os a partir 
de algumas noções-chave para a abordagem da categoria “patrimônio cultural 
imaterial”, tais como “tradição”, “identidade” e “autenticidade”, bem como de uma 
reflexão sobre a trajetória das políticas de patrimônio de um modo geral, sobretudo 
em âmbito federal e municipal. 
1  Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da UNIRIO. boeingrafael@
gmail.com
2 Professora do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da UNIRIO. abreuregin@
gmail.com
3  A definição de Congado varia muito de acordo com o autor, a época ou a região onde o 
termo é utilizado. Por vezes, Congado é definido como a totalidade dos ritos de eleição, coroação e 
cortejo de reis negros. Em outros casos, é associado a apenas um dos grupos musicais que compõem 
esses ritos, as guardas de Congo. A partir de meados do século XX, na região metropolitana de Belo 
Horizonte, tornou-se comum o uso do termo para se referir aos festejos de devoção negra – em 
honra a Nossa Senhora do Rosário e/ou outros santos católicos – conduzidos por grupos específicos 
de instrumentistas e dançantes (chamados de ternos, cortes ou guardas) – sejam elas de Congo, 
Moçambique, Marujos, etc. –, envolvendo irmandades ou não, possuindo reinados ou não (LUCAS, 
2002).

mailto:boeingrafael@gmail.com
mailto:boeingrafael@gmail.com
mailto:abreuregin@gmail.com
mailto:abreuregin@gmail.com
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Em agosto de 2009, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão colegiado 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), emitiu parecer favorável à 
instrução do processo de registro das “Congadas de Minas”, visando seu reconhecimento como 
Patrimônio Cultural do Brasil. Desde então, a autarquia federal se tornou mais uma instituição 
produtora de conhecimento cujas atenções têm se direcionado a essas manifestações religiosas 
afro-brasileiras, com a finalidade de realizar seu levantamento, identificação e documentação 
em todo o estado de Minas Gerais. Paralelamente, os setores de patrimônio dos mais variados 
municípios mineiros também vêm instruindo os seus próprios processos de registro de festas, 
irmandades e/ou reinados de Nossa Senhora do Rosário, guardas de Congo, Moçambique, 
Marujos, entre outros bens culturais imateriais associados aos africanos escravizados e seus 
descendentes em cada território. 

Esses órgãos e entidades, porém, estão se colocando diante de um imenso desafio. O 
conjunto de tradições agrupado genericamente em torno do termo “Congadas”, ou “Congado”, 
possui uma dinâmica extremamente complexa, híbrida, multifacetada. Herdeiros das irmandades 
negras cristãs dos séculos XVIII e XIX – as quais mantinham a prática da eleição, coroação e 
cortejo de reis negros juntamente com a realização das festas de seus santos padroeiros –, os 
Congados dos séculos XX e XXI, de um modo geral, são frutos de processos de “deslocamento 
sígnico”, nos quais a devoção aos santos católicos foi adaptada por (e adaptou) uma gnosis 
ritual africana em sua concepção, estruturação simbólica e visão de mundo (MARTINS, 1997). 
A despeito de prestar culto a figuras reconhecidas e difundidas pela Igreja Católica (estando 
muitas vezes, inclusive, integradas ao calendário de festas das paróquias), essas tradições 
constituem uma alteridade cultural e religiosa para a vasta maioria de seu clero ou mesmo 
dos leigos, pois se fundamentam em uma cosmologia que não é, propriamente, europeia. 
Sendo assim, sua transmissão ao longo do tempo ocorreu de maneira não harmoniosa, mas 
constantemente estorvada pelas mais diversas formas de repressão, empreendidas por parte 
não apenas da Igreja Católica, mas também do Estado colonial, imperial e republicano. 

Somente no último meio século é que os órgãos e entidades de políticas culturais 
vêm reconhecendo as memórias coletivas do Congado como testemunhos de uma história 
digna de ser documentada e patrimonializada. Entretanto, muitos autores têm observado a 
necessidade de se considerar que essas memórias não podem ser lidas apenas nos termos 
dessas instituições, mas sim de acordo com as categorias próprias de grupos que são, ao mesmo 
tempo, culturalmente distintos e historicamente reprimidos, violentados, marginalizados, 
respeitando-se as suas singularidades.

Instigado por essas observações, o presente trabalho discute algumas possibilidades de 
leituras a respeito das noções de “cultura”, do “patrimônio”, da “identidade”, da “tradição” 
e da “autenticidade” no contexto das políticas de proteção e das ações de levantamento, 
identificação e documentação de tradições do Congado, tal como elas vêm se desenvolvendo 
no registro das “Congadas de Minas”, instruído pelo IPHAN e em andamento desde 2009, e 
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no registro e salvaguarda das “Guardas de Marujos de Sabará”, promovido pela Secretaria 
de Cultura de Sabará/MG a partir do ano de 2015. 

TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO 

Muitos estudos recentes sobre a trajetória das políticas de patrimônio no Brasil vêm 
abordando-a enquanto processo de construção de um campo de estudos e de seu capital 
simbólico. Como todo recorte, essa perspectiva direciona nosso olhar para determinados 
elementos, influenciando a própria periodização da trajetória. De um modo geral, ela enquadra 
o patrimônio como uma categoria inserida nas dinâmicas de uma cultura, focalizando as 
narrativas produzidas, em diferentes momentos, a respeito da tradição, da identidade e da 
autenticidade de um povo ou nação. Os diversos estudos realizados sob essa perspectiva 
têm nos mostrado então o quanto os “patrimônios” não estão dados, mas se formam em 
determinados contextos sociais e históricos, e dizem-nos sobre eles. A categoria “patrimônio”, 
portanto, adquire diferentes sentidos conforme as relações sociais, os discursos políticos e/
ou as interações com o mercado de cada espaço e tempo específico.

Em seu livro A retórica da perda, José Reginaldo Gonçalves nos propõe pensar a 
categoria “patrimônio” a partir das noções de perda, apropriação e representação. De acordo 
com ele, o discurso da perda está nas bases da própria constituição das políticas públicas 
de preservação do patrimônio no Brasil. Por muitas décadas (e até hoje), a ameaça da perda 
funcionou (e funciona) como elemento “gerador” do valor que é atribuído a determinados 
elementos da cultura para a construção de uma identidade nacional, direcionado, inicialmente, 
a monumentos históricos e coleções de arte, e, um pouco depois, aos conjuntos urbanos e aos 
modos de fazer, formas de expressão, práticas religiosas, etc. 

Inauguradas oficialmente no ano de 1937, com a criação do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), as políticas de patrimônio no Brasil tiveram, inicialmente, 
a figura de Rodrigo Melo Franco de Andrade (junto, é claro, com outros intelectuais) como 
porta-voz de uma narrativa oficial que definiu, identificou e representou o patrimônio, a cultura 
e a identidade nacional ao longo de três décadas. Inspirados pelo pensamento modernista, 
seus discursos estavam imbuídos da missão de narrar o Brasil por meio da produção de uma 
imagem do país como parte da civilização ocidental, porém com sua própria autenticidade, 
identificada no que ela fosse “tradicional”. A tradição era então percebida como “objeto de 
conhecimento histórico” e, ao mesmo tempo, “fonte de autenticidade coletiva”, uma vez que 
teria se constituído a partir da “síntese” dos valores de populações africanas, indígenas e, 
principalmente, europeias no processo de formação do Brasil. Desse modo, ela era elaborada 
em torno de um quadro singular, porém unificado da cultura brasileira, no qual as múltiplas 
e “exóticas” origens foram superadas e deram lugar a uma nação indivisa e coesa. Sob essa 
ótica, as heranças africanas e indígenas eram então consideradas como estágios ultrapassados 
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da história, e não como vida sociocultural presente. Para Gonçalves, esses discursos sobre 
a memória nacional expulsavam, assim, todas as diferenças e contingências, em prol da 
projeção de uma coerência e de uma integridade (que nos falta) em uma dimensão ausente 
que é tornada presente justo pelas narrativas da identidade nacional e, logo, pelos patrimônios. 
“Como objeto de desejo, a nação é paradoxalmente experimentada por meio de sua ausência” 
(GONÇALVES, 1996, p. 21).

Em contraponto a essa visão, cabe lembrar a figura de Mário de Andrade, que também 
participou da idealização das políticas de patrimônio, sendo o responsável pela elaboração do 
anteprojeto do SPHAN. Como se sabe, o intelectual adotava a perspectiva de um tratamento 
integral da cultura brasileira, que incluía tanto suas obras de arte, quanto suas práticas culturais 
– com destaque para “o povo brasileiro em seus costumes, usanças e tradições folclóricas, 
pertencendo à própria vida imediata, ativa e intrínseca do Brasil” (CHUVA, 2011, p. 154). Já 
sugeria, assim, a necessidade de abarcar seus elementos tangíveis e intangíveis, na medida em 
que dependem um do outro. Na concepção de tradição e, logo, de patrimônio que vigorava 
entre os efetivos fundadores do SPHAN, porém, as culturas populares, fortemente marcadas 
pela diferença e pela contingência, não tiveram lugar. Desse modo, a perspectiva do anteprojeto 
não foi levada em consideração na atuação do órgão durante sua fase inicial. Pelo contrário, 
até o fim dos anos 1960, o órgão desenvolveu exclusivamente a chamada política de “pedra e 
cal”, isto é, voltada, sobretudo, para o tombamento de monumentos ou coleções, reconhecidos 
como patrimônio na medida em que eram vinculados a “fatos memoráveis da História do 
Brasil”, ou atribuídos de “excepcional valor” artístico nacional.

O período entre os anos de 1967 e 1984 representou uma importante transição para a 
então DPHAN (depois IPHAN e novamente SPHAN), ocupada de embates político-conceituais 
não mais em torno das referências da fase inicial da instituição, associada à figura de Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, mas sim entre as perspectivas do Programa das Cidades Históricas 
(PCH) e de Renato Soeiro, e do Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC) e de 
Aloísio Magalhães4. Esse foi um momento crucial do processo de ampliação do conceito e 
das políticas de patrimônio em vários sentidos: de um lado, em direção aos conjuntos urbanos, 
sítios históricos, paisagens naturais – objetivando a promoção do desenvolvimento econômico 

4  Cabe observar que as políticas culturais dessa fase de transição foram marcadas, de um modo geral, 
por um significativo fortalecimento de suas instituições estatais e por uma intensa articulação com organismos 
internacionais. Isso fica bastante visível entre as políticas para a salvaguarda do patrimônio cultural, na medida 
em que elas se tornaram cada vez mais mobilizadas por uma dinâmica globalizada de circulação e intercâmbio de 
valores, signos e mercadorias. Na década de 1970, observamos, nesse campo, a consolidação de um mercado do 
patrimônio, o fortalecimento de políticas de distinção (através, por exemplo, das listas do patrimônio da humanidade 
instituídas pela Convenção da UNESCO de 1972), a construção de bancos de dados, entre outros aspectos. 
Paralelamente, iniciou-se um processo de mudança de ênfase dos discursos sobre a memória, gradualmente se 
transferindo do “nacional” para o “local” e, consequentemente, reelaborando a própria concepção de tradição. 
Um dos frutos desse processo foi a emergência da categoria “tradicional” (a partir, por exemplo, da recomendação 
sobre a proteção, promoção, salvaguarda dessas culturas difundida pela Reunião da UNESCO de 1989) como uma 
noção-chave para a afirmação e as reivindicações de grupos étnicos e/ou sociais indígenas e afro-brasileiros. A 
memória se tornou então um “ativo”, uma fonte de recursos políticos com valor estratégico, sobretudo no que se 
refere à conquista de direitos coletivos (ao território, à produção, etc.). 
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–; e, de outro lado, em direção às culturas populares, ou referências culturais – visando a 
cooptação de setores marginalizados e de movimentos sociais. 

Dentro do SPHAN, a noção de “patrimônio histórico-artístico” foi revista e se articulou 
com outras, tais como a noção de “bem cultural”. Uma figura central desse processo foi o 
próprio Aloísio Magalhães. Fundamentado em uma teoria sistemática da cultura e da sociedade, 
o intelectual foi um dos principais responsáveis por adotar a noção de “bem cultural” para 
pensar a categoria “patrimônio”, elaborando-a com base no contexto da vida cotidiana e com 
atenção às diferenças. Embora ainda buscasse no patrimônio uma integridade para a nação, 
apropriando-se da diversidade de bens culturais como recurso para a manutenção dessa 
autonomia nacional, o teor de seus discursos era bastante diferente do que foi observado na 
fase inicial das políticas. Com Aloísio Magalhães, as culturas afro-brasileiras e indígenas, 
por exemplo, vieram a ser tratadas como formas de vida socioculturais atuais, tornando-se, 
portanto, passíveis do reconhecimento como um patrimônio. Para ele, o patrimônio devia ser 
tratado justo como um conjunto de bens culturais que fosse integrado tanto por monumentos 
e obras de arte, quanto pelo artesanato, a religião, as festas populares, e que viesse a ser 
preservado em diálogo com as comunidades diretamente relacionadas.

No entanto, é importante ressaltar que as concepções de tradição e/ou de patrimônio 
adotadas pelas políticas dessa fase de transição ainda estavam bastante atreladas à representação 
da cultura brasileira, à construção de uma identidade nacional e, logo, à autenticidade. De 
maneira semelhante à fase inicial, o SPHAN das décadas de 1970 e 1980 continuou produzindo 
discursos sobre a memória que buscavam uma coerência e integridade para a nação, em 
performances que visavam a superação de um “não-ser”, isto é, uma inautenticidade, em prol 
da conquista de um “ser”, uma autenticidade5. 

O IMATERIAL E AS OUTRAS CONCEPÇÕES DE TRADIÇÃO

A despeito da continuidade de formas de pensamento dos técnicos e gestores do SPHAN, 
é preciso reconhecer que a década de 1980 presenciou sucessivas reformas nas instituições 
responsáveis por políticas de proteção ao patrimônio, tais como a ampliação da esfera de 
preservação (abrangendo uma variedade cada vez maior de bens culturais), a democratização 
e horizontalização das ações (envolvendo a participação de outras esferas administrativas 
e grupos sociais), a introdução de novos conceitos, métodos e instrumentos (com destaque 
para o mapeamento, o inventário e o registro do patrimônio imaterial), etc. Um reflexo dessas 

5  Quanto a esse paradoxo, José Reginaldo Gonçalves comenta: “Nesse sentido, a identidade nacional 
é sentida como algo que ‘é’ e, ao mesmo tempo, ‘não é’. Quando alguma coisa é autenticada, congela-se ou 
objetifica-se esse jogo de diferenças entre o que ‘é’ e ‘não é’. Tanto o discurso de Rodrigo (...) quanto o de Aloísio 
(...) podem ser interpretados como estratégias de autenticação de uma identidade nacional brasileira. (...) Em suas 
narrativas, a identidade nacional “é”, na medida em que é alocada na “tradição” ou na “cultura popular”, devendo 
por isso mesmo ser descoberta ou redescoberta, protegida e preservada contra a fragmentação e a destruição. Ao 
mesmo tempo essa identidade “não é”, ou, pelo menos, tem sua experiência ameaçada, na medida em que essas 
entidades (‘tradição’, ‘cultura popular’) estão em processo de desaparecimento” (GONÇALVES, 1996, p. 57).
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mudanças foi, por exemplo, o tombamento do mais antigo terreiro de Candomblé do país, o 
Casa Branca, pelo DPHAN, em 1982. Caso semelhante, porém situado em nível municipal, foi 
o tombamento da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, um espaço de referência 
do Congado, pela Prefeitura de Belo Horizonte, em 1995.

Na década de 2000, com a criação de um novo mecanismo de proteção – o registro 
–, esses exemplos se multiplicaram. O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 
foi instituído no Brasil pelo Decreto Federal nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, visando à 
identificação, reconhecimento e salvaguarda de Celebrações, Formas de Expressão, Saberes e 
Lugares de todo o território nacional. Desde então, o atual IPHAN vem se dedicando à pesquisa 
de diversas tradições da cultura popular de matriz africana. Entre as práticas que já foram 
patrimonializadas através desse mecanismo estão o Samba de Roda do Recôncavo Baiano 
(2004), o Jongo no Sudeste (2005), o Tambor de Crioula do Maranhão (2007) as Matrizes 
do Samba no Rio de Janeiro (2007), o Ofício dos Mestres de Capoeira e a Roda de Capoeira 
(2008), o Maracatu Nação, o Maracatu Baque Solto e o Cavalo-Marinho (2014), entre outras. 
As tradições do Congado, ou das “Congadas de Minas Gerais”, em breve deverão ser incluídas 
no rol do Patrimônio Cultural do Brasil, estando seu processo de registro em andamento.

O reconhecimento da dimensão imaterial do patrimônio trouxe junto consigo uma 
demanda de abertura das políticas públicas desse campo para a participação dos mais diversos 
atores sociais – com destaque para os que estiveram previamente excluídos delas. Cada vez 
mais, o trabalho de identificação, seleção e proteção de bens culturais não pôde ser mais 
concebido como atividade privilegiada de especialistas (arquitetos, historiadores, cientistas 
sociais, etc.), mas sim como uma prática social democrática, a incluir diretamente todas as 
comunidades afetadas, envolvidas e/ou interessadas pelas políticas. Dentro das políticas 
para salvaguarda de bens imateriais, tornou-se um consenso de que nenhuma decisão pode 
ser tomada sem que os detentores e/ou recriadores tenham voz ativa na própria leitura dos 
sentidos de seu patrimônio e da patrimonialização. 

Essa perspectiva vem ao encontro da reflexão de Regina Abreu sobre a importância de 
salvaguardar não apenas “os patrimônios” em sua diversidade, mas o “sentido da alteridade”:

A ampliação do conceito de Patrimônio abriu novas perspectivas para o século XXI, 
mas também trouxe novas e inesperadas questões. Por um lado, o conceito tornou-
se mais inclusivo, começando a ser utilizado por camadas populares e comunidades 
tradicionais. Por outro lado, o discurso racionalista com pretensão universal da 
ação patrimonial com todos os seus códigos historicamente constituídos, tem sido 
apropriado de maneiras extremamente diversificadas entre as chamadas ‘comunidades 
tradicionais’. A relação entre universos discursivos muito diferenciados tem despertado 
novas reflexões e, sobretudo, tem chamado a atenção para a necessidade de preservar 
não apenas os patrimônios em sua diversidade, mas, sobretudo, a diversidade em si 
mesma, ou seja, o sentido da alteridade (ABREU, 2012, p. 36).

 Hoje, a própria dinâmica dos registros de bens imateriais reserva etapas de mobilização 
de base social e participação direta de lideranças da sociedade civil por meio de reuniões, 
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mesas de diálogo, encontros, grupos de trabalho, fóruns, comissões, entre outros espaços 
coletivos para a tomada de decisões relativas aos processos. Esses espaços são justamente as 
oportunidades para que os atores sociais detentores e/ou recriadores se apropriem dos conceitos 
institucionais da política patrimonial e os utilizem como recursos potencializadores de suas 
demandas. Ao mesmo tempo, é neles que os conflitos, disputas e negociações entre os atores 
emergem com toda a sua intensidade, revelando as inumeráveis diferenças que podem emergir 
durante os processos de patrimonialização, as quais indicam não apenas diferentes conteúdos 
sobre a memória, cultura e identidade do(s) grupo(s), mas também em diferentes formas de 
lembrar, conceber e se identificar.

PATRIMONIALIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES DO CONGADO

Num sentido amplo, o processo de patrimonialização das “Congadas de Minas” 
se iniciou já no ano de 2006, quando o Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) do 
IPHAN contratou o “Levantamento Documental para Registro das Festas do Rosário”, com 
abrangência nacional e com seus principais desdobramentos sobre os estados de Goiás, São 
Paulo e Minas Gerais. O processo de registro propriamente dito, porém, foi aberto a partir de 
uma solicitação feita pela Prefeitura de Uberlândia/MG junto com outros cinco Municípios 
da região do Triângulo Mineiro e com a Associação de Congos e Moçambiques de Nossa 
Senhora do Rosário de Ibiá/MG em novembro de 2008. Após as devidas complementações, o 
pedido foi aceito pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e uma cópia do processo 
foi encaminhada à Superintendência do IPHAN em Minas Gerais, a fim de que esta viesse a 
assumir os encaminhamentos necessários à instrução técnica. 

Os trabalhos de pesquisa foram efetivamente iniciados em julho de 2012, a partir da 
contratação de uma empresa para a produção do levantamento preliminar do bem cultural em 
questão6. Dada à amplitude do campo a ser estudado, o levantamento preliminar foi dividido 
em duas etapas. A primeira etapa foi realizada entre julho de 2012 e março de 2013 e consistiu 
na execução de pesquisa bibliográfica, de contatos com associações, prefeituras e paróquias 
e de visitas aos municípios solicitadores do registro com a finalidade de se produzir uma 
prévia caracterização do bem cultural e um vasto mapeamento de sua ocorrência pelo estado 
de Minas Gerais. 

6  Em nível federal, a instrução desses processos ocorre de acordo com a metodologia do Inventário 
Nacional de Referências Culturais (INRC), que prevê três fases: levantamento preliminar, através do qual são 
realizadas pesquisas em fontes secundárias e em documentos oficiais, entrevistas com a população e contatos com 
instituições, propiciando um mapeamento geral dos bens existentes em uma determinada localidade e a seleção 
dos que serão identificados; identificação e documentação, por meio das quais são aplicados formulários que 
descrevem e tipificam os bens selecionados; e registro propriamente dito, que é o trabalho de pesquisa mais 
aprofundado, de natureza eminentemente etnográfica, que poderá ou não ser empreendido com vistas à inscrição 
do bem em um dos livros de registro (SANT’ANNA, 2009, p. 57).
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Logo após a entrega dos resultados dessa etapa, a Superintendência organizou um 
Grupo de Trabalho composto por técnicos do órgão, pesquisadores da empresa e especialistas 
convidados com o objetivo de definir alguns critérios para o recorte territorial da etapa 
seguinte do levantamento. O Grupo de Trabalho se reuniu entre abril e agosto de 2013 e optou 
principalmente por critérios quantitativos – isto é, pela seleção de regiões com maior número 
de grupos, festas e reinados – mas também se baseou em outros quesitos – incluíram-se, por 
exemplo, municípios com posição territorial de fronteira e com escritórios técnicos do IPHAN, 
e excluíram-se os municípios que já haviam sido visitados (quais sejam, os solicitadores do 
registro). Sendo assim, a segunda etapa foi realizada ao longo do ano de 2014 e consistiu, 
sobretudo, na execução de pesquisa in loco em 47 municípios, congregados em cinco rotas, 
na qual se fizeram contatos, reuniões e entrevistas com diversas lideranças congadeiras 
(MOREIRA, 2015; SANTOS, 2016; RODRIGUES, 2016).

Com esse levantamento preliminar, o IPHAN identificou, ao todo, 701 festas e 1.174 
grupos associados ao universo das “Congadas”, distribuídos em 332 municípios do estado 
de Minas Gerais. Reconhecendo a complexidade da patrimonialização de um universo tão 
amplo, o órgão federal percebeu a necessidade de discutir as informações recolhidas (e o 
próprio processo em andamento) diretamente com os recriadores do bem cultural, por meio 
da organização de encontros regionais de congadeiros. Assim, fazia jus a “um dos princípios 
norteadores da política nacional de patrimônio imaterial, que é o da participação dos detentores 
do conhecimento em todas as etapas do processo de reconhecimento e salvaguarda de suas 
manifestações culturais” (IPHAN-MG, 2018). Inicialmente, a previsão era de que esses 
encontros viessem a ocorrer entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, pouco após a entrega 
dos resultados da segunda etapa do levantamento. Nessa ocasião, porém, o processo sofreu 
uma interrupção, aparentemente relacionada com problemas de orçamento da União, sendo 
retomado somente em fins de 2017. Os dois primeiros encontros regionais foram realizados 
nos dias 14 e 15 de abril e 19 e 20 de maio de 2018, em Montes Claros/MG e Uberlândia/
MG, respectivamente, com o objetivo de reunir as lideranças congadeiras de cada região.

Paralelamente ao órgão federal, vários municípios do estado de Minas Gerais, com base 
em suas próprias legislações do patrimônio imaterial, têm desenvolvido processos de registro 
de expressões ou celebrações locais do Congado. A partir da “Relação de Bens Protegidos 
pelos Municípios (apresentados ao ICMS Patrimônio Cultural), pela União e pelo Estado até 
o ano de 2017 / exercício 2018”, divulgada pelo portal do Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), pudemos identificar que, de 2009 até 
hoje, mais de 70 municípios mineiros já instruíram, aprovaram e homologaram registros de 
bens culturais de natureza imaterial associados ao universo do Congado. De um modo geral, 
esses registros em esfera municipal vêm ocorrendo de maneira bem distribuída pelo território 
de Minas Gerais – do Norte ao Sul de Minas, do Triângulo Mineiro à Região Metropolitana7 

7  É curioso observar que a capital Belo Horizonte ainda não está entre esses municípios, porém sua 
Prefeitura já vem realizando ações de patrimonialização do Congado por outros mecanismos desde, pelo menos, 
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e Vale do Rio Doce –, e se dirigem a uma significativa variedade de manifestações – de 
guardas de Congo, Moçambique, Marujos a reinados, irmandades e festas de Nossa Senhora 
do Rosário –, porém sempre as abordando a partir das categorias de Formas de Expressão e/ou 
Celebrações. Coincidentemente, essa vasta “onda” de registros se inaugurou justo no ano de 
2009 (ocasião em que o pedido de registro das “Congadas de Minas Gerais” foi oficialmente 
aceito pelo IPHAN), através do reconhecimento de tradições do Congado em sete municípios 
pioneiros – quais sejam, Carvalhópolis, Formiga, Itaguara, Itapecerica, Senhora de Oliveira, 
Betim e Uberlândia. Não é de se descartar que os processos que vêm sendo instruídos de 
forma paralela nas esferas federal e municipal tenham suas mútuas-afetações. No entanto, é 
mais seguro afirmar que essa “onda” tenha suas principais motivações em uma política da 
esfera estadual: o ICMS Patrimônio Cultural.

Inaugurado pela Lei Estadual nº 12.040/1995, ou “Lei Robin Hood”, o programa 
do ICMS Patrimônio Cultural se tornou um dos principais indutores da adoção de políticas 
municipais direcionadas ao patrimônio no estado de Minas Gerais. Na medida em que estipulou a 
redistribuição de uma parcela do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviço (ICMS) com base em critérios de preservação do patrimônio 
de cada município, o programa veio incentivar diversas Prefeituras a desenvolverem ações 
de patrimonialização de bens culturais em nível municipal, por meio da atuação de setores 
técnicos e conselhos gestores de políticas deste setor (CRUZ E SOUZA, 2014). Durante muito 
tempo, porém, a noção de bem cultural do programa esteve restrita à sua dimensão material 
(CAMPOS, 2011) 8. 

Somente com a aprovação da mais recente versão da “Lei Robin Hood”, a Lei 
Estadual nº 18.030/2009, e com a subsequente normatização do ICMS Patrimônio Cultural 
pela Deliberação CONEP nº 01/2009, é que o instrumento do registro foi incluído como um 
atributo de “pontuação”. A dimensão imaterial dos bens culturais veio então a ser finalmente 
reconhecida pelo programa, o qual começou a “pontuar” e, logo, beneficiar os municípios que 
viabilizassem registros de saberes, lugares, formas de expressão e celebrações em qualquer 
esfera de governo. Atualmente, os municípios podem obter de dois até quatro “pontos” apenas 
com a apresentação de dossiês e/ou relatórios de registro de bens imateriais. Se o município 
possui, comprova e mantém até cinco bens registrados, recebe dois pontos; de seis a dez, três 
pontos; e acima de dez, quatro pontos. Considerando que cada um desses pontos se converte 
em uma quantia significativa de dinheiro (que em geral varia entre dez e vinte mil reais), 
o ano de 2006. Uma de suas principais ações foi o projeto “Memória da religiosidade afro-brasileira”, o qual 
desenvolveu o mapeamento de mais de trinta Irmandades de Nossa Senhora do Rosário da cidade (BRETTAS, 
2013).
8  A “Lei Robin Hood”, em suas primeiras versões (isto é, a Lei Estadual nº 12.040/1995, posteriormente 
substituída pela Lei Estadual nº 13.803/2000), e o ICMS Patrimônio Cultural, em suas primeiras normatizações 
(desde a Resolução IEPHA/MG nº 01/1996 até a Deliberação CONEP nº 01/2005), privilegiavam, sobretudo, 
o mecanismo do tombamento como atributo para “pontuação” dos municípios dentro do programa. Em outras 
palavras, obtinham maior quantidade de “pontos” (a serem convertidos em recursos financeiros) de ICMS 
Patrimônio Cultural os municípios que realizavam, monitoravam e/ou conservavam tombamentos de núcleos 
históricos, conjuntos urbanos e paisagísticos e bens imóveis e móveis nas esferas federal, estadual e/ou municipal. 
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esse novo atributo serviu como um forte estímulo para que os municípios mineiros, sobretudo 
aqueles com poucos bens tombados, viessem a registrar suas práticas culturais orais, populares 
e/ou tradicionais.

Sem a pretensão de avaliar os prós e contras dessa política, cabe-nos observar o quanto 
ela contribuiu para a generalização (no sentido de propagação, difusão, multiplicação) de um 
olhar patrimonialista, ou patrimonializante, sobre as tradições do Congado. Paralelamente, 
é bem provável que ela tenha vindo a reforçar igualmente uma generalização (no sentido de 
abstração) das práticas congadeiras em si. Uma quantidade significativa dos municípios listados 
na “Relação de Bens Protegidos...” (acima citada) se utiliza tão-somente do nome genérico 
de Congado para denominar a celebração e/ou forma de expressão registrada. Ao contrário, 
são poucos os municípios que se apropriam de nomes mais específicos, que se refiram a uma 
das inúmeras tradições que compõem esse universo – tais como os Congos, os Moçambiques, 
os Marujos – ou mesmo às organizações em torno das quais ele se estrutura – tais como as 
guardas, os reinados, as irmandades. 

No ano de 2015, o município de Sabará, localizado na região metropolitana de Belo 
Horizonte, instruiu o seu próprio processo de registro de uma tradição integrante do universo 
do Congado: os Marujos. Cabe destacar que, pouco antes dessa instrução, em abril de 2014, 
os pesquisadores da empresa licitada pelo IPHAN para realizar a segunda etapa do levanta-
mento preliminar das “Congadas de Minas” fizeram algumas visitas ao município de Sabará 
com o objetivo de coletar informações a respeito da ocorrência do bem cultural em seu terri-
tório. Inicialmente, organizou-se uma reunião da empresa com a Prefeitura de Sabará e com 
as lideranças de seis Guardas de Marujos – que, até então, representavam a totalidade dos 
grupos congadeiros previamente identificados pela Secretaria Municipal de Cultura. Apenas 
quatro guardas, porém, puderam estar presentes. Um dos autores desse trabalho teve a opor-
tunidade de participar na condição de representante da Prefeitura de Sabará. Na ocasião, os 
pesquisadores da empresa fizeram o preenchimento de um questionário fechado a respeito 
dos reinados, irmandades, guardas, festejos e trocas de visitas entre guardas existentes no 
município. A despeito dos objetivos técnicos dessa reunião, o encontro foi uma oportunidade 
para a mobilização da comunidade congadeira do município em torno da ideia de uma patri-
monialização de suas tradições. 

Posteriormente, os pesquisadores visitaram uma ou duas lideranças em particular para 
a gravação de entrevista aberta, na qual se buscaram maiores detalhes a respeito das práticas 
em questão. Uma dessas lideranças era o presidente da Guarda de Marujos de Nossa Senhora 
do Rosário de Roça Grande, o qual, na mesma época, vinha trabalhando em um processo 
de inserção de seu grupo cultural-religioso na Rede Cultura Viva. Em fins de 2014, o grupo 
assinou convênio com o Ministério da Cultura para instalação e funcionamento do Ponto de 
Cultura Congado Sabarense, através do qual começou a desenvolver uma série de atividades 
em prol da salvaguarda das tradições do Congado dentro do município. No início de 2015, 
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esse mesmo grupo apresentou à Secretaria Municipal de Cultura uma proposta de registro 
do “Congado de Sabará”, a qual se desdobrou, logo em seguida, na instrução do registro das 
Guardas de Marujos (SABARÁ, 2015).

A instrução do processo de registro das Guardas de Marujos de Sabará ocorreu entre os 
meses de maio e dezembro de 2015 por intermédio de funcionários da Gerência de Patrimônio 
Cultural (vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, formada então por um historiador e uma 
museóloga) e de uma empresa de consultoria, licitada pela Prefeitura para elaboração do dossiê 
em conformidade com as exigências do programa ICMS Patrimônio Cultural. Ao longo desse 
período, a equipe realizou pesquisa bibliográfica, produziu registros sonoros, fotográficos e 
audiovisuais, acompanhou as festas de cada uma das seis guardas, gravou entrevistas com 
as principais lideranças, etc. O dossiê de registro foi terminado em novembro de 2015 e 
logo em seguida apresentado ao Conselho Deliberativo do Patrimônio, o qual confirmou sua 
posição favorável ao reconhecimento das Guardas de Marujos, inscrevendo-as em seu Livro 
de Registro de Formas de Expressão (SABARÁ, 2015).

O registro das Guardas de Marujos de Sabará foi então um caso excepcional, signi-
ficativamente destoante das tendências gerais das políticas municipais de cultura. Tradição 
congadeira vinda de fora, através da migração de famílias do interior do estado para a região 
metropolitana de Belo Horizonte, os Marujos constituem uma forma de expressão própria 
de bairros periféricos do município, não se fazendo presente em seu centro histórico. Com o 
registro, ela veio a ser pesquisada em todos os seus territórios e, logo em seguida, foi oficial-
mente atribuída de um valor não apenas “etnográfico”, mas também histórico e, sobretudo, 
cultural – associado a grupos de identidade historicamente excluídos daquilo que se conven-
cionou nomear religião, patrimônio, ou mesmo cultura (SABARÁ, 2015).

 A partir do ano de 2016, houve um significativo estreitamento de relações entre a 
Prefeitura de Sabará e as Guardas de Marujos, percebido por uma maior periodicidade de 
reuniões entre funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e lideranças congadeiras, pela 
realização anual de um encontro de congadeiros do município, pela inserção de lideranças con-
gadeiras no quadro de membros do Conselho Deliberativo do Patrimônio, entre outras ações. 
Paralelamente, as mesmas lideranças têm se articulado para a criação de uma Associação dos 
Congadeiros de Sabará. De um modo geral, essas instâncias de participação, ou mobilização, 
vêm se constituindo como principal espaço para negociações a respeito das velhas e novas 
políticas municipais de incentivo, apoio ou fomento às tradições congadeiras – a exemplo do 
repasse de verba, por meio de subvenções municipais, às guardas oficialmente reconhecidas 
como de utilidade pública, da concessão de serviços de infraestrutura e transporte para os 
festejos dos seus santos padroeiros, da produção de mídias (cartazes, folhetos, etc.) para a 
divulgação dos seus eventos, entre outras.
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CONCLUSÃO

 Esse breve panorama sobre os processos de patrimonialização das tradições do Congado 
em Minas Gerais vem nos reafirmar a necessidade de que a noção de autenticidade, fundante 
do regime patrimonial, seja problematizada e relativizada de acordo com as especificidades 
de cada grupo sociocultural, uma vez que os “bens culturais de natureza imaterial são dota-
dos de uma dinâmica de desenvolvimento e transformação que não cabe nesses conceitos” 
(SANT’ANNA, 2003, p. 55). Desse modo, não deve haver mais espaço para uma lógica 
patrimonial “calcada num mundo formado por muitos patrimônios que devem seguir regras 
idênticas e universais” (ABREU, 2012, p. 36). Pelo contrário, cabe uma leitura dos processos 
de patrimonialização como tradução de conflitos, tensões e diálogos entre regimes culturais 
distintos. Para as tradições de matriz africana de um modo geral, isto significa, no mínimo, 
o encontro, intersecções e mútua-afetações entre uma visão de mundo fundada na oralidade 
e outra fundada sobre a escritura, por exemplo.

Estamos diante, portanto, de tradições que não estão dadas, mas em processo, que não se 
manifestam de forma estanque, imóvel, fixa, mas que se recriam constantemente, permitindo-
se, inclusive, dialogar com regimes culturais distintos – a exemplo das próprias políticas de 
inventário, registro e salvaguarda do patrimônio – e se apropriar de seus conceitos, práticas 
e discursos. Na verdade, a própria categoria “tradicional” se tornou um recurso bastante 
estimado pelos congadeiros em geral nas suas relações com outros grupos9, o qual vem sendo 
acionado como uma forma de autodefinição, “sinalizando identidades coletivas objetivadas 
em movimentos sociais” (ABREU, 2012, p. 32). Tal como observa Regina Abreu para outros 
casos de patrimonialização, reconhecemos que essa categoria está sempre a adquirir novos 
sentidos, contrastando, portanto:

com uma visão até então cristalizada de uma linearidade histórica, onde se privilegiava 
a ótica do passado como uma ‘remanescência’ da ‘comunidade primitiva’ ou da 
‘comunidade doméstica’ ou como resíduo de um suposto estágio de ‘evolução da 
sociedade’ (ABREU, 2012, p. 32).

Diferentemente do que vigorou durante grande parte da trajetória das políticas de 
patrimônio, o “tradicional” aparece, agora, como uma categoria “social e politicamente 
construída com base em conflitos, reivindicações e negociações em face do Estado” (ABREU, 
2012, p. 32) e que se torna, cada vez mais, uma importante ferramenta para a reivindicação 
e conquista de direitos coletivos.

9 Em sua reflexão sobre o processo de patrimonialização das “Congadas de Minas”, a cientista social 
da Superintendência do IPHAN em Minas Gerais, Corina Moreira, observa que a noção de “tradição” “possui 
importância central no universo congadeiro, ao que se pode perceber até o momento” (MOREIRA, 2015, p. 6). 
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DESAFIOS PARA A SALVAGUARDA DO MODO 
DE FAZER RENDA IRLANDESA, TENDO COMO 

REFERÊNCIA O MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Thamires Caroline Leonel de Almeida 1

Maíra de Jesus Campos 2

RESUMO: O presente artigo aborda as origens e o processo de patrimonialização do 
modo de fazer da renda irlandesa, bem incluído no Livro de Registro dos Saberes do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2009. A partir do 
registro, foram articuladas ações coordenadas pelo Iphan, envolvendo os núcleos de 
rendeiras e outras instituições. A busca por uma solução para o problema de escassez 
e perda da qualidade da matéria-prima, o lacê, essencial para a produção da renda, 
assumiu local de destaque. Entre as diversas ações vinculadas à salvaguarda, está 
a aquisição das máquinas para produção do lacê nos próprios núcleos de rendeiras.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio, Imaterial, Renda Irlandesa. 

1. A RENDA IRLANDESA DE DIVINA PASTORA: ORIGENS E CAMINHOS

A Renda Irlandesa é uma das mais importantes expressões do artesanato 
de Sergipe, estado localizado no nordeste brasileiro. É um trabalho coletivo, 
predominantemente feminino, que vai sendo transmitido entre gerações.   É uma 
renda de agulha que utiliza o lacê, uma linha industrializada, como matéria-prima. 
O lacê segue as linhas pré-desenhadas no debuxo, uma base em papel, sendo usado 
como uma espécie de gabarito a ser seguido pelas rendeiras. 

Tendo suas origens na Europa, com grande prática em conventos irlandeses 
(daí sua denominação), chega em Divina Pastora na primeira metade do século XX. 
A forte presença de engenhos de cana-de-açúcar, e posteriormente, o declínio dessa 

1  Mestranda em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Centro Lúcio Costa / Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). E-mail: leonel.thamires@gmail.com  
2 Mestranda em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Centro Lúcio Costa / Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). E-mail: mairacampos@gmail.com   
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atividade, fez com que a prática do modo de fazer a renda saísse dos núcleos aristocratas e 
atingisse as camadas mais populares.  

Sendo modificada, ganhando novos significados populares e apropriações locais, 
inclusive sentido religioso, a renda ganhou espaço no dia-a-dia das mulheres e tornou-se 
uma atividade de geração de renda e empoderamento feminino. 

O saber-fazer, ou seja, a técnica, é a característica mais marcante da produção da renda 
irlandesa, sendo compartilhada pelos grupos, onde há uma divisão de trabalho e funções 
dentro dessa produção.  Sendo uma atividade coletiva, é um trabalho carregado de vivência, 
troca de experiências e convívio social. É nesse contexto que são transmitidos os saberes, as 
técnicas, os valores e os sentimentos empregados na realização dessa atividade. 

Atualmente, são reconhecidos quatro núcleos produtores da Renda Irlandesa no Estado, 
localizados em quatro cidades: Divina Pastora, Maruim, Nossa Senhora do Socorro (no 
Povoado Estiva) e Laranjeiras. Embora seja produzida nessas localidades, o município de 
Divina Pastora tornou-se o principal ponto de referência, resultado de processos históricos e 
da presença aristocrática em função da produção açucareira na região. 

Imagem 1:  Peças de Renda Irlandesa Imagem 2: Debuxo – base para a renda

Fonte: Thamires Leonel, 2019 Fonte: Dossiê de Tombamento 
da Renda Irlandesa, 2009

O modo de fazer renda Irlandesa tendo como referência o Ofício praticado em Divina 
Pastora/SE foi incluído no Livro dos Registros e Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – Iphan, em 28 de janeiro de 2009. O registro foi solicitado pela Associação 
para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa – Asderen, pedido esse que foi reforçado pela 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pela Câmara de Vereadores e pelo Conselho 
Municipal de Cultura de Divina Pastora/SE. Além disso, a associação recolheu assinaturas 
de 180 detentoras do modo de fazer, legitimando o ato do pedido e caracterizando-o como 
um processo popular e participativo das comunidades envolvidas. 
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É importante salientar que o reconhecimento e o registro pelo órgão federal foram 
sucedidos de um longo processo de reconhecimento local e incentivo através de políticas 
governamentais. Ainda em 1968, com a criação da Artese, órgão de comercialização da 
produção artesanal sergipana criado por meio de políticas de estímulo à produção de artesanato 
promovidas pela SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), a renda de 
Divina Pastora recebeu a etiqueta oficial de artesanato, fazendo parte de um contexto político 
nacional de valorização do folclore e da cultura popular brasileira. 

2. O PATRIMÔNIO IMATERIAL E A SALVAGUARDA 

O Patrimônio Imaterial engloba valores, crenças, hábitos, costumes, celebrações, formas 
de expressão artística, ritos, desenvolvidos e acumulados com o decorrer do tempo histórico. 
O conceito ampliado de Patrimônio, presente na Constituição de 1988 reconhece a existência 
do Patrimônio Cultural em seus Art. 2153 e 216. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), patrimônio imaterial é definido em seu website como:

As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural. (UNESCO, 2018)

O Dicionário do Iphan de Patrimônio Cultural define o verbete Patrimônio Imaterial 
como sendo:  

Patrimônio Imaterial é um conceito adotado em muitos países e fóruns internacionais 
como complementar ao conceito de patrimônio material na formulação e condução 
de políticas de proteção e salvaguarda dos patrimônios culturais, sob a perspectiva 
antropológica e relativista de cultura. Usa-se, também, patrimônio intangível como 
termo sinônimo para designar as referências simbólicas dos processos e dinâmicas 
socioculturais de invenção, transmissão e prática contínua de tradições fundamentais 
para as identidades de grupos, segmentos sociais, comunidades, povos e nações. 
(IPHAN, 2016)

Com a regulamentação do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, o Iphan sistematizou 
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial, bem como e estabeleceu o Inventário Nacional de Referências Culturais (INCR). 
Até então as políticas de proteção eram voltadas para a preservação do patrimônio material.

De acordo com o Decreto citado, os bens culturais podem ser inscritos nos seguintes 
Livros: o Livro de Registro dos Saberes, onde são inscritos os modos de fazer característicos das 
comunidades; o Livro de Registro das Celebrações, para a inscrição de rituais e manifestações 
coletivas de religiosidade, festas e demais práticas da vida social; o Livro de Registro e Formas 
de Expressão, engloba manifestações literárias, musicais, entre outras; e o livro de Registro 
3  http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_215.pdf



538

dos lugares, destinado à inscrição de lugares representativos de práticas culturais, religiosas 
ou outras manifestações coletivas. 

O bem cultural que for inscrito em um ou mais dos Livros de Registro passa a ser 
considerado Patrimônio Cultural do Brasil. Para efeitos práticos, além da certificação, fica a 
cargo do Iphan manter num banco de dados todo o material produzido nas pesquisas para o 
processo de tombamento, além de realizar divulgação com o objetivo de que se conheça cada 
vez mais a rica diversidade cultural do nosso país. 

O reconhecimento e registro de um bem cultural não é um fim por si só. Além da 
valorização do bem registrado, faz parte desse reconhecimento a criação de um plano de 
salvaguarda.

O registro de um ofício e modo de fazer não se resume em, simplesmente, um 
reconhecimento e entrega do certificado. Dentro desse processo está a criação de uma política 
de salvaguarda para o bem, que consiste numa espécie de planejamento para que seja garantida 
a sua preservação, no sentido de que aquela prática, modo de fazer, ou lugar continue existindo. 
Como descreve o IPHAN:

Salvaguardar um bem cultural de natureza imaterial é apoiar sua continuidade de 
modo sustentável, atuar para melhoria das condições sociais e materiais de transmissão 
e reprodução que possibilitam sua existência. O conhecimento gerado durante os 
processos de inventário e registro é o que permite identificar de modo bastante 
preciso as formas mais adequadas de salvaguarda. Essas formas podem variar da 
ajuda financeira a detentores de saberes específicos com vistas à sua transmissão, até, 
por exemplo, a organização comunitária ou a facilitação de acesso a matérias primas. 
(IPHAN, 2017).

São diversos os instrumentos que compõem a Salvaguarda: identificação, documentação, 
investigação, preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão (por meio da 
educação) e a revitalização deste patrimônio. Vale explicitar que esse processo, para ser 
eficiente, precisa da participação dos diversos atores envolvidos, sendo uma atividade de 
gestão entre Iphan, detentores, órgãos de cultura, órgãos municipais e demais envolvidos. 

O plano de salvaguarda do bem “O modo de fazer renda Irlandesa tendo como referência 
o Ofício praticado em Divina Pastora/SE”, compreende a destinação de recursos oriundos do 
governo federal com o fim de garantir as condições para que seja possível dar continuidade 
à produção desse bem cultural, além da realização de fóruns e criação dos comitês gestores 
para que todas as decisões sejam tomadas de forma participativa.  É papel também do Iphan, 
manter o diálogo entre os produtores, bem como contribuir para a resolução de problemas 
que possam dificultar a continuidade da produção. 
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3. O LACÊ NA PRODUÇÃO DA RENDA IRLANDESA

Na produção da renda irlandesa, existe um material que desempenha um importante 
papel na questão da identidade e singularidade das peças, sendo a sua utilização essencial para 
que as rendeiras carreguem a particularidade desse ofício. O lacê, tipo de cordão de algodão 
envolto em um traçado de linhas de viscose, é a matéria prima utilizada para a produção da 
renda irlandesa. 

Segundo as detentoras desse saber, sem essa matéria-prima, a renda irlandesa não 
teria obtido seu reconhecimento, tanto que durante o processo de registro, a qualidade e a 
continuidade da produção do lacê já era uma preocupação que assolava as rendeiras. Devido à 
baixa procura de mercado, ele era produzido por uma única empresa do ramo, a Ypu, localizada 
em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A máquina de produção do lacê foi trazida para o Brasil 
na década de 1920, confeccionava o cordão com diversos problemas de forma e qualidade, 
caracterizando mais uma preocupação para as rendeiras.

 Além da baixa qualidade do produto, foram diversas as indicações de que a empresa 
tinha intenções de encerrar sua produção. Na década de 1980, as rendeiras passaram por 
dificuldades para conseguir adquirir a matéria-prima. Após a criação da Asderen, as mulheres 
conseguiram adquirir o lacê em maior quantidade, criando uma dinâmica de manutenção de 
estoque. No início dos anos 2000, a Ypu adentrou num processo de falência e as atividades 
passaram a ser administradas por uma cooperativa de ex-funcionários. A partir daí, cada vez 
mais a qualidade do produto era preocupante. 

Diante de tantas implicações, é normal surgir o questionamento de porque não substituir 
o lacê por um outro produto similar. Essa foi uma das tentativas para a resolução do problema, 
entretanto, o lacê é um integrante fundamental do conjunto da renda, e tido como o único 
tipo de matéria-prima possível para que a renda irlandesa não perca suas características 
mais marcantes. Conforme Dantas (2001, p. 24 apud BELAS, 2013. p 60), “embora existam 
materiais alternativos no mercado, como o sutache e o rabo-de-rato, o lacê é, segundo as 
rendeiras, o que garante o diferencial de qualidade da produção, servindo de referência para 
o cálculo de preços e variação de tamanho das peças.”

 Com tantas incertezas sobre o destino da Ypu, o Iphan se colocou como um mediador 
entre a empresa e os núcleos organizados das rendeiras, tentando assegurar a qualidade e 
manutenção da matéria-prima no mercado. Foram realizadas diversas tentativas de negociação, 
incluindo a proposta de aquisição da máquina que produz o lacê, pelo Governo do Estado 
de Sergipe. Ainda nesse sentido, foram estabelecidas parcerias com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Microempresas – Sebrae e o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 
Federal de Sergipe. Entretanto, constatou-se a inviabilidade de adquirir a máquina pertencente 
à Ypu, por questões de logística, econômicas, manutenção, e por fim, sendo um dos problemas 
principais, o transporte da máquina até Sergipe. 
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O Iphan sempre atuou de forma a facilitar a relação da empresa com os grupos de 
rendeiras, sensibilizando sobre a importância da continuidade da produção e da manutenção 
da qualidade desse produto. Nessa intenção, foram realizadas visitas técnicas de membros 
diretores da empresa à Sergipe, para que conhecessem o trabalho das rendeiras, e da presidente 
da Asderen, numa parceria com o Sebrae, à fábrica, em Nova Friburgo. Entretanto, em 2010, 
a fábrica da Ypu foi atingida por uma enchente, o que dificultou ainda mais a resolução deste 
impasse.  

4. SUPERANDO OBSTÁCULOS: AQUISIÇÃO DAS MÁQUINAS E PRODUÇÃO 
DO LACÊ PELAS RENDEIRAS

Na produção da renda irlandesa, a possibilidade de interrupção do fornecimento da 
matéria-prima, o lacê, era um grande ponto de incertezas e preocupações para que fosse 
garantida a continuidade do ofício. A Superintendência regional do Iphan em Sergipe trabalhou 
continuamente, reunindo esforços com o Governo do Estado de Sergipe, o Sebrae, entre outros 
parceiros, para encontrar alternativas que solucionassem o problema.

Já havia sido descartada a possibilidade de compra da máquina da Ypu, quando se 
iniciou uma pesquisa sem sucesso para encontrar um material similar ao lacê. Além dessa 
busca, foi realizada uma tentativa, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, para 
a construção de um protótipo da máquina, mas essa ideia não chegou a ser executada. Por 
fim, sem chegar a uma resolução efetiva, o Iphan/SE realizou pesquisas e levantamentos para 
compreender como era constituído o lacê, qual tipo de linha e preenchimento, e de que forma 
ele era produzido. Ficou entendido que ele nada mais era que um cordão sobreposto por um 
trançado de linhas.

A partir daí a pesquisa foi redirecionada para uma busca no mercado por quem produzia 
esse tipo de equipamento. Durante as pesquisas, foi encontrada uma metalúrgica, localizada 
em São Paulo, que produzia o tipo de máquina trançadeira que poderia ser adaptada para a 
produção do lacê. A Metalúrgica Torre Indústria e Comércio Ltda. produz a máquina trançadeira 
de fios, que é utilizada por indústrias e comércios de vários segmentos, que necessitam de um 
equipamento ágil e multifuncional. 

Foi mantido contato com a empresa, onde foi repassada a demanda, com o objetivo de 
verificar se a máquina seria capaz de produzir o lacê. Assim, vinculado a um Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC), foi efetuada a compra de uma primeira máquina que seria adaptada pela 
empresa para confecção do lacê. 

O TAC é um instrumento jurídico utilizado pelo Iphan que busca mitigar impactos 
irreversíveis que determinadas atividades econômicas e instalação de empreendimentos podem 
incidir sobre o patrimônio cultural. O Iphan participa diretamente dos processos de licenciamento 
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ambiental, emitindo pareceres acerca das necessidades de medidas compensatórias face aos 
danos acometidos ao patrimônio cultural tombado e valorado, bem como ao patrimônio 
arqueológico, conforme Lei Federal 3924/1961. A Portaria do Iphan de nº 159 de 11 de maio 
de 2016, regulamenta o TAC em seu artigo 2º: 

I - Termo de Ajustamento de Conduta -TAC: instrumento elaborado, à luz do art. 
5º, § 6º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com objetivo de reparar dano 
patrimonial e extrapatrimonial causado a um bem acautelado, adequar conduta irregular 
às disposições legais em vigor e evitar conduta ilícita iminente, caso haja fundado 
receio de que venha a se concretizar.

Foram realizadas reuniões com os grupos de rendeiras das cidades de Divina Pastora, 
Maruim, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro para apresentar quatro amostras de lacê 
produzidas na máquina adquirida.  As amostras apresentavam enchimentos e coberturas com 
diferentes composições (quantidade de fios) e níveis de compressão. Todas as amostras foram 
confeccionadas com a matéria-prima encaminhada pelo IPHAN/SE à metalúrgica paulista. 
Das quatro amostras apresentadas, três foram apontadas pelas rendeiras como adequadas, o 
que atestou a viabilidade do uso da máquina trançadeira na produção do lacê. Com os testes 
devidamente realizados e aprovação das detentoras do modo de fazer, a próxima etapa seria 
a aquisição das outras máquinas necessárias para atender aos quatro núcleos.

Nesse caso, a aquisição das máquinas foi viabilizada por causa do TAC direcionado 
a Ação e Plano de Salvaguarda da Renda Irlandesa. Por motivo de ausência do processo de 
licenciamento junto ao Iphan para a implantação da Rodovia “Implantação da Rodovia SE-
170 – Acesso 055, Trecho entre SE-200/ Povoado Pedra Furada/ Povoado Carro Quebrado/ 
Povoado Escurial, Nossa Senhora de Lourdes/SE” foi aplicado o TAC bem como a firmação 
de um termo de compromisso entre a empreiteira Torre Empreendimentos Rural e Construção 
Ltda, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER e o Iphan. 

A ação previu, além da compra das máquinas, a ida do técnico da metalúrgica para 
Sergipe para realizar treinamento com as rendeiras e a articulação com o Sebrae na promoção 
de cursos de gestão voltados ao novo eixo produtivo que se estabeleceria nos núcleos de 
rendeiras. 

No dia 2 de outubro de 2018, o Iphan realizou a cerimônia de entrega das dez máquinas 
trançadeiras para os núcleos das detentoras do modo de fazer, que possibilitarão a autonomia e a 
continuidade da produção da renda irlandesa. A cerimônia contou com a presença da Presidente 
do Iphan, Katia Bogéa; do Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan, Hermano 
Fabrício Oliveira Guanais e Queiroz; da superintendente do Iphan/SE, Katarina Aragão, além 
de representantes dos municípios envolvidos e das próprias rendeiras, protagonistas desse 
evento.  A cerimônia incluiu apresentação de grupos de manifestações culturais populares do 
Estado de Sergipe e exibição de um documentário sobre o bem registrado.
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Imagem 3:  Máquina trançadeira Imagem 4: Lacê produzido pelas rendeiras de Divina 
Pastora

Fonte: Thamires Leonel, 2019 Fonte: Thamires Leonel, 2019

CONCLUSÃO

A aquisição das máquinas trançadeiras foi uma grande conquista e encerrou um ciclo 
de incertezas sobre a continuidade da produção da renda irlandesa. Resultado de um esforço 
contínuo e coletivo dos diversos entes envolvidos citados nesse texto, a confecção do lacê 
pelas rendeiras garantirá a continuidade do modo de fazer, possibilitando que elas mantenham 
e desenvolvam o seu modo de subsistência por meio dos ganhos com a comercialização da 
renda. 

Além disso, surge uma nova divisão de trabalho dentro dos núcleos, pois, junto com 
as máquinas há a necessidade de operação das mesmas. Cria-se uma nova função dentro do 
processo produtivo, uma das rendeiras fica responsável pela operação e produção do lacê, 
enquanto as demais produzem a renda. 

Em Divina Pastora, o lacê já está sendo produzido e revendido para rendeiras autônomas 
que não fazem parte da associação. Essa ação é a concretização de como as políticas de 
salvaguarda podem garantir a continuidade e qualidade dos bens registrados. O próximo passo 
é aperfeiçoar e criar capacitações relacionadas a gestão, para que cada vez mais as máquinas 
possam contribuir para a autonomia dessas mulheres.
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TOMBAMENTO DE TERREIROS DE CANDOMBLÉ: 
ALGUMAS QUESTÕES INICIAIS SOBRE O CASO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gabriel da Silva Vidal Cid1 

Luciane Barbosa de Souza2

Sandra Regina Fabiano do Rosario Vieira3

RESUMO: O texto apresenta alguns apontamentos iniciais que norteiam a atuação dos au-
tores no campo da preservação dos Terreiros de Candomblé. A partir do levantamento da 
experiência de tombamentos de Terreiros pelo IPHAN no Brasil, os autores sistematizam 
algumas questões que os orientam na produção de subsídios para a realização de políticas de 
tombamentos de Terreiros no estado do Rio de Janeiro.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural, IPHAN, terreiro, candomblé, tombamento

1. APRESENTAÇÃO 

As políticas públicas no âmbito do patrimônio cultural podem ser lidas como 
uma das formas de o Estado lidar com a problemática da memória coletiva. O conjunto 
de bens consagrados como patrimônio cultural pode nos falar de mecanismos de 
participação e representação no âmbito do Estado. De modo que a manutenção ou 
revisão de políticas podem indicar concepções de cidadania, indicando sentidos de 
ampliação, redução ou estagnação da manutenção de privilégios ou tentativas de 
redução de processos de invisibilização. Uma forma de avaliarmos estas políticas 
1  Doutor em Sociologia, bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) em estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Email: gabrielsvcid@gmail.com
2  Pedagoga, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade 
(PPGPACS), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com apoio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
Membro do Grupo de Estudos Patrimônio e Cultura Afro-brasileira (GEPCAFRO) e do Laboratório 
de Estudos Afro-brasileiros (LEAFRO). Email: llucianebarbosa@gmail.com 
3  Bacharel em Biblioteconomia e Documentação (UFF) e Produção Cultural (IFRJ), 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade (PPGPACS), da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Membro do Grupo de Estudos Patrimônio 
e Cultura Afro-brasileira (GEPCAFRO) e do Laboratório de Estudos Afro-brasileiros (LEAFRO). 
Email: sandraccsm@hotmail.com

mailto:llucianebarbosa@gmail.com
mailto:.sandraccsm@hotmail.com
mailto:.sandraccsm@hotmail.com
mailto:.sandraccsm@hotmail.com
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é pensarmos seu alcance no reconhecimento da diversidade da sociedade brasileira e seus 
impactos nos processos de reprodução de desigualdade4.

O patrimônio cultural indica projetos para a construção de narrativas sobre um passado, 
presente e futuro. Este debate vem sendo posto por autores no campo mais geral da memória 
coletiva (POLLACK, 1989, 1992; SANTOS, 2003, 2013) e podemos tomar esta interpretação 
para pensar o patrimônio cultural. No campo do patrimônio cultural cada vez mais se coloca 
como imperativo pensar no sentido do imbricamento das comunidades com seus bens e as 
políticas para eles (CID, 2016). Estas políticas podem ser pensadas dentro de uma perspectiva 
próxima ao que Manoel Lima-Filho (2015) propôs como “cidadania patrimonial”. Para o autor 
a cidadania patrimonial pode ser pensada como: 

a capacidade operativa dotada de alto poder de elasticidade de ação social por parte de 
grupos sociais e étnicos, em suas dimensões coletivas ou individualizadas de construir 
estratégias de interação (de adesão à resistência/negação) com as políticas patrimoniais 
tanto no âmbito internacional, nacional ou local, a fim de marcar preponderadamente 
um campo constitutivo identitário, pelo alinhamento dos iguais ou pela radicalidade 
da diferença. (LIMA-FILHO, 2015, p. 139)

É importante posicionar este debate no espectro de um conjunto de reflexões que 
partem de um processo de reconhecimento da “cidadania cultural” como marca importante 
para se pensar a democratização do acesso às políticas, reconhecendo tensões e as disputas. 
A proposição de Marilena Chaui, dentro de suas reflexões sobre os direitos à cultura, nos 
leva a considerar as diferentes posições e interesses, sem perder de vista a importância de se 
ampliar os setores com acesso às políticas no campo da cultura e na ampliação do que devemos 
entender como de âmbito das políticas culturais:

no exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, se 
diferenciam, entram em conflito, comunicam e trocam suas experiências, recusam 
formas de cultura, criam outras e movem todo o processo cultural.

(...) uma política cultural definida pela ideia de cidadania cultural, em que a cultura 
não se reduz ao supérfluo, entretenimento, aos padrões do mercado, à oficialidade 
doutrinária (que é ideologia), mas se realiza como direito de todos os cidadãos, direito 
a partir do qual a divisão social das classes ou a luta de classes possa manifestar-se 
e ser trabalhada porque no exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos 
sociais e políticos, se diferenciam, entram em conflito, comunicam e trocam suas 
experiências, recusam formas de cultura, criam outras e movem todo o processo 
cultural. (CHAUI, 2008, p.66)

Nesta apresentação fazemos um balanço inicial das ações no âmbito do patrimônio 
cultural, especialmente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
para os Terreiros de Candomblé no Brasil, na busca de uma compreensão do quadro mais 
geral onde se insere o caso do estado do Rio de Janeiro. Posteriormente apontamos algumas 
questões que vêm nos guiando na construção de subsídios para a implementação de políticas 
4  O debate sobre as desigualdades no campo do simbólico deve ser pensado em suas relações com outras 
esferas da vida. Autores como Norbert Elias (2000) e Pierre Bourdieu (2007) vêm destacando que as assimetrias 
no acesso ao campo do simbólico se relacionam com desigualdades observadas em outras instâncias da vida.
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de tombamento para terreiros no estado do Rio de Janeiro. Os apontamentos apresentados 
aqui provém de nossa inserção no grupo de trabalho que atua na parceria estabelecida entre 
o IPHAN e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)5, em outubro de 2018, 
com o título Subsídios para reconhecimento de Bens dos Povos e Comunidades Tradicionais 
de Matriz Africana no Rio de Janeiro como Patrimônio Cultural. Resumidamente o grupo de 
trabalho busca a elaboração de contribuições para a identificação e avanços no processo de 
tombamentos de Terreiros no estado do Rio de Janeiro. O esforço da equipe visa a produção 
de informações para a posterior implementação de ações efetivas por parte do IPHAN no 
reconhecimento de Terreiros de Candomblé no estado do Rio de Janeiro como patrimônio 
cultural do Brasil. O trabalho envolve a realização de ações junto às comunidades envolvidas 
na forma de visitas aos terreiros, realização de rodas de conversa, seminários e pesquisa 
documental.

Cabe ressaltar que esta apresentação trata de um trabalho em andamento, com questões 
ainda iniciais. A proposta é ampliar um diálogo com a comunidade interessada no tema que se 
apresenta com complexidade peculiar, como alguns autores já vêm apontando (SERRA, 2005; 
VELHO, 2006; BAPTISTA, 2008; ZAMBUZZI, 2010; IPHAN, 2011; DOURADO, 2011; 
ALMEIDA e AMORIM, 2012; LIMA, 2012; SANTOS, 2015; MATOS, 2017; PAZ, 2017; 
CUNHA, 2018). Neste sentido, destacamos que não pretendemos apontar resultados, mas trazer 
contribuições para o debate, complementando esforço anterior (CAMPOS, OLIVEIRA, SOUZA, 
2018) e avançar na construção de diretrizes de trabalho sobre as políticas de patrimonialização 
de Terreiros de Candomblé no Brasil.

2. SITUAÇÃO ATUAL DAS POLÍTICAS DO IPHAN PARA O PATRIMÔNIO 
RELIGIOSO AFRO-BRASILEIRO

Os Terreiros de Candomblé são comunidades de terreiro, construídas por meio de 
resistências, que expressam os seus valores ancestrais, conforme sua tradição africana e afro-
brasileira. O legado ancestral é também um legado territorial, resultante da diáspora africana 
das Américas. No sentido posto por Kabengelé Munanga:

a atual diáspora africana das Américas é resultante de um longo e complexo processo de 
resistências identitárias: religiosas, artísticas (músicas, danças, culinário, arquitetura, 
literatura, artes plásticas ou visuais, etc.), medicinais, tecnológicas e científicas. 
(MUNANGA, 2012, p. 17)

Atualmente, na esfera federal são 11 Terreiros tradicionais de matriz africana tombados6, 
5  Termo de Execução Descentralizada IPHAN/UFRRJ - TED  Nº 04/2018 - Subsídios para reconhecimento 
de bens relacionados aos Povos e Comunidades relacionados aos Povos e Comunidades tradicionais de Matriz 
Africana no Rio de Janeiro - Equipe: coordenação Otair Fernandes de Oliveira (PPGPaCS/UFRRJ); bolsistas: 
Vitor Gurgel de Oliveira, Daniel Lima Teixeira de Menezes Chaves, Marcus Vinícius Vinícius Santos de Campos; 
e colaboradores Gabriel da Silva Vidal Cid, Luciane Barbosa e Souza e Sandra Regina do Rosário Vieira 
6 De acordo com a listagem de bens tombados e processos de tombamento (1938-2018 - Iphan). Acesso 
em: 06/01/2019.  Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista%20de%20Processos%20de%20Tombamento.pdf 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista%20de%20Processos%20de%20Tombamento.pdf
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em um percurso longo de quase quatro décadas7. Nesse período, é possível observar que 
mudanças intensas, no que diz respeito aos conceitos do campo do patrimônio cultural, bem 
como a ampliação das práticas e dos instrumentos de proteção, ocorreram, promovendo 
mudanças de paradigma, outrora estabelecidos no patrimônio. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TABELA 1 - LISTAGEM DOS TERREIROS TOMBADOS PELO IPHAN (1982-2018)__________________________________________________________________________________________

Nome do Bem Estado Município Nº do Processo* Ano

Terreiro da Casa Branca BA Salvador nº 1067 T 82 1986

Terreiro do Axé Opô Afonjá BA Salvador nº 1432 T 98 2000

Terreiro Casa das Minas Jeje MA São Luís nº 1464 T 00 2005

Terreiro de Candomblé Ilê Iyá 
Omim Axé Iyamassé (Gantois) BA Salvador nº 1471 T 00 2005

Terreiro de Candomblé do Bate-
-Folha BA Salvador nº 1486 T 01 2005

Terreiro do Alaketo, Ilê Maroiá 
Láji BA Salvador nº 1481 T 01 2008

Terreiro de Candomblé Ilê Axé 
Oxumaré BA Salvador nº 1498 T 02 2014

Terreiro Culto aos ancestrais - 
Omo Ilê Agbôulá BA Itaparica nº 1505 T 02 2015

Terreiro Zogbodo Male Bogun 
Seja Unde (Roça do Ventura) BA Cachoeira nº 1627 T 11 2015

Terreiro Tumba Junçara da Nação 
Angola BA Salvador nº 1517 T 04 2018

Terreiro Obá Ogunté - Sítio do 
Pai Adão PE Recife nº 1585 T 09 2018

__________________________________________________________________________________________

Fonte: Dados retirados da listagem de bens tombados e processos de tombamento (1938-2018- Iphan).
Legenda: * O ano de abertura do processo configura o ano de solicitação do tombamento.

Em âmbito federal, no estado do Rio de Janeiro, o Iphan realizou o inventário de 
trinta e duas Comunidades de Terreiro de Candomblé no estado do Rio de Janeiro, conforme 
a publicação “Terreiros de Candomblé do Rio de Janeiro”, de 2009. A publicação é uma 
forma de divulgação do conteúdo produzido a partir do Inventário Nacional das Referências 
Culturais - INRC8, dos terreiros pesquisados. Desse estudo - INRC, utilizado pelo Iphan - dos 

7 Não obstante o tombamento, em 1938, da coleção denominada “Acervo da Magia Negra”, podemos 
afirmar que ações envolvendo Terreiros foram praticamente inexistentes no âmbito do IPHAN até a década de 
1980. A constituição do “Acervo da Magia Negra” foi estabelecida por meio da tipificação criminal à prática da 
magia, feitiçaria e do charlatanismo, neste sentido sua relação com as políticas de preservação de Terreiros deve 
ser no mínimo vista com cautela. 
8  O INRC é uma metodologia implementada pelo IPHAN para a identificação e reconhecimento das 
referências culturais. Para maiores informações, consultar:
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terreiros de candomblé do RJ, ainda não houve desdobramentos em políticas públicas efetivas 
de proteção e conservação do patrimônio cultural, em âmbito federal. É importante ressaltar 
que, até o momento, não há o registro do patrimônio cultural imaterial de bens de referência 
cultural de Comunidades Tradicionais de Terreiro de Candomblé, pelo IPHAN. Em âmbito 
estadual, o Inepac realizou o tombamento do Ilê Axé Opô Afonjá9, localizado no município de 
São João de Meriti no estado do RJ, por meio do processo E-18/001/305/2016, em 18/05/2016.

Apresentamos abaixo, o quadro atual das políticas acerca da proteção do patrimônio 
cultural dos terreiros de candomblé no estado do Rio Janeiro. Enfatizamos que o inventário é 
um instrumento de proteção, estabelecido pela Constituição Federal de 88, conforme vimos 
anteriormente. A grafia do nome dos bens culturais é apresentada conforme o registro feito 
pelos órgãos responsáveis pelos estudos. Os terreiros são elencados de acordo com a publicação 
do Iphan “Terreiros de Candomblé do Rio de Janeiro” (Netto, 2009), conforme consta a sua 
organização e referenciados pelo número de página. Informamos também, que os nomes das 
comunidades são acompanhados dos nomes das lideranças dos terreiros, conforme registro 
do órgão responsável.

__________________________________________________________________________________________

TABELA 2 - PROTEÇÃO DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ NO RIO DE JANEIRO - INRC/ IPHAN
__________________________________________________________________________________________

Nome do Bem Cultural Localização Situação

Terreiro Abaçá do Ogun (Pai Ronaldo de Oxalaguian) Mesquita Inventariado, p. 
40.

Terreiro da Boa Viagem (Zezinho da Boa Viagem) Nova Iguaçu Inventariado, p. 
41.

Terreiro de Ogunjá (Pai Gustavo) Duque de Caxias Inventariado, p. 
52.

Terreiro Ilê Ajagunã Asé Oyá Messan (Pai Reinaldo de 
Oxalá) Duque de Caxias Inventar iado, 

p.56.

Terreiro Ilê Asé Babá Nile Ké - Casa de Culto de Babaegun 
(Ojé Josiel) Nova Iguaçu Inventariado, p. 

56.

Terreiro Ilê Asé Babá Olwô Omim (Pai Miguel) São Gonçalo Inventariado, p. 
60.

Terreiro Ilê Asé Baru Lepê (Pai Valdomiro de Xangô) Duque de Caxias Inventariado, p. 
64.

Terreiro Ilê Asé Igbá Odé (Mãe Regina de Oxóssi) Rio de Janeiro Inventariado, p. 
68.

Terreiro Ilê Asé Lissá Vodun (Mãe Sueni de Lissá) Rio de Janeiro Inventariado, p. 
72.

Terreiro Ilê Asé Nidê (Pai Ninô) Nova Iguaçu Inventariado, p. 
76.

http://portal.iphan.gov.br//uploads/publicacao/manual_inrc_2000.pdf Acesso em: 23/02/2019.
9  Ver: http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/508 Acesso em: 10/10/2017.

http://portal.iphan.gov.br//uploads/publicacao/manual_inrc_2000.pdf
http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/508
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Terreiro Ilê Asé Nilá Odé (Pai Ícaro de Oxóssi) São Gonçalo Inventariado, p. 
80.

Terreiro Ilê Asé Obaluayê Azauany (Pai Ricardo) Belford Roxo Inventariado, p. 
84.

Terreiro Ilê Asé Odé Lulê (Pai Alexandre de Oxóssi) * Inventariado, p. 
88.

Terreiro Ilê Asé Ogbójú Firê Imo Ogun Oyá (Pai Gun Jobi) São João de Meriti Inventariado, p. 
92.

Terreiro Ilê Asé Oju Oba Ogo Odo (Pai Bira de Xangô) * Inventariado, p. 
96.

Terreiro Ilê Asé  Omó Karê (Pai Aguiar de Oxóssi) Itaboraí Inventariado, p. 
100.

Terreiro Ilê Asé Omó Oyá Legi (Mãe Palmira) Mesquita Inventariado, p. 
104.

Ilê Asé Opó Afonjá (Mãe Regina Lúcia) São João de Meriti** Inventariado, p. 
108.

Terreiro Ilê Asé Oyá Funké (Pai Alberto de Yansã) Rio de Janeiro Inventariado, p. 
112.

Terreiro Ilê Asé  Ti Oxum Omi Ia Ilê Oba Ti Odou Ti Ogun 
Ale  (Pai Zezito de Oxum) Belford Roxo Inventariado, p. 

116.

Terreiro Ilê Asé Yá Atara Magbá (Mãe Gisele Ominda-
rewá) Duque de Caxias Inventar iado, 

p.120.

Terreiro Ilê Asé Yá Nassô Oká Ilê Osun (Iyá Nitinha de 
Oxum) Nova Iguaçu Inventariado, p. 

124.

Terreiro Ilê Asé Yátopé (Oyá Gindê) Rio de Janeiro Inventariado, p. 
128.

Terreiro Ilê Oba Nilá (Mãe Edelzuita de Oxalá) Rio de Janeiro Inventariado, p. 
132.

Terreiro Ilê Omi Ojuarô (Mãe Beata de Yemanjá) Nova Iguaçu Inventariado, p. 
136.

Terreiro Ilê Omolu Oxum (Mãe Meninazinha) São João de Meriti Inventariado, p. 
140.

Terreiro Inzo Ia Nzambi - Nzambi Kingongo - Tumba Jun-
sara (Mameto Madozã) Rio de Janeiro Inventariado, p. 

144.

Terreiro Kupapa Unsaba (Mameto Mabeji) Rio de Janeiro Inventariado, p. 
148.

Terreiro Kwe Olô Jomim (Mãe Zezé de Oxum) Santo Antônio de 
Pádua

Inventariado, p. 
152.

Terreiro Kwe Omó Inã (Doté Luis de Yansã) Rio de Janeiro Inventariado, p. 
156.

Terreiro Kwe Sinfá (Mejitó Helena de Dan) Duque de Caxias Inventariado, p. 
160.

Terreiro  Rumpaimi Hevioso Zoonocaum Mean Zirin 
(Gaiaku Deusimar de Lissá) São Gonçalo Inventariado, p. 

164.
__________________________________________________________________________________________

Legenda: (*) No texto da publicação “Terreiros de Candomblé do Rio de Janeiro” não há menção da localização. 
(**) No texto há apenas referência ao Bairro Coelho da Rocha, localizado no município de São João de Meriti.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUNS APONTAMENTOS PARA ATUAÇÃO 
NO CAMPO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA PROTEÇÃO DOS TERREIROS

No Estado do Rio de Janeiro quatro Terreiros de Candomblé solicitaram o tombamento 
ao IPHAN10: Terreiro de Candomblé Asé Nassó Oká Ilê Osun11; Terreiro Santo Antônio 
dos Pobres – Ilê Ogum Megegê Asé Baru Lepé12; Culto Corte Real da Nação de Ijexá - Ilê 
Ti Osum Omi Iya Iiya Oba Ti òdô Ti Ogum Alé13; Terreiro Ilê Omulu Oxum14. Os quatro 
terreiros se situam na Baixada Fluminense, respectivamente nas cidades de Nova Iguaçu, 
Duque de Caxias, Belford Roxo e São João de Meriti. Os pedidos foram realizados entre os 
anos de 2004 e 2009 e até o momento o IPHAN não finalizou os estudos para o tombamento. 
Sendo o trabalho da equipe formada pelo Termo de Cooperação Descentralizada, citado acima, 
colaborar para o encaminhamento destes pedidos.

Nos últimos meses o grupo de trabalho vem atuando em duas frentes para a construção de 
um diagnóstico, a busca de informações sobre a situação dos processos abertos por estes terreiros 
e o contato com as comunidades envolvidas diretamente com os terreiros. O planejamento é 
que no segundo momento de trabalho tenhamos elementos para a sistematização e indicação de 
ações para o órgão competente, visando o reconhecimento dos terreiros e possivelmente com 
ações continuadas e eficazes de conservação e salvaguarda, para além do ato do tombamento 
pelo órgão responsável.

Este caminho vem sendo permeado por reflexões de ordem variada, dada a complexidade 
do tema. Entendemos que a relação com estas comunidades deve ir para além da anuência, no 
sentido de construção de uma efetiva parceria na produção de subsídios à tomada de decisão no 
reconhecimento dos terreiros como patrimônio cultural. Consideramos que esta perspectiva é 
fundamental para a construção de uma relação de coparticipação na política pública, reduzindo 
situações assimétricas de tomada de decisões. É somente com o engajamento da comunidade 
que se pode construir políticas efetivas de proteção do patrimônio, em especial no que toca o 
caso dos Terreiros de Candomblé, visto suas especificidades para além da difícil delimitação 
entre as categorias presentes nos instrumentos atuais, tombamento (patrimônio material) e 
registro (patrimônio imaterial).

Especialistas vêm ressaltando a impossibilidade de separação dos patrimônios culturais 
nas categorias de material e imaterial (MENEZES, 2009; MOTTA, 2017), no caso dos Terreiros 
de Candomblé esta impossibilidade se torna ainda mais gritante. Não obstante este debate 
posto por técnicos e estudiosos do campo, os instrumentos atuais de atuação na esfera federal 
se dividem na lógica da distinção entre estes bens segundo estas categorias. Neste sentido, 

10  As informações sobre a identificação, ano e localização dos bens seguem a documentação oficial e 
disponíveis nos processos de tombamento do IPHAN, consultado em Pesquisa Pública - SEI/IPHAN, https://sei.
iphan.gov.br/pesquisapublica, acesso em 25 de fevereiro de 2019.
11  Processo de Tombamento nº. 1.531-T-06.
12  Processo de Tombamento nº. 1.533-T-06.
13  Processo de Tombamento nº. 1.682-T-13.
14  Processo de Tombamento nº. 1.716-T-14.
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uma primeira questão importante para o grupo de trabalho é o debate sobre os limites de cada 
instrumento (registro ou tombamento) e suas interseções.

 A segunda questão premente assenta na complexidade do universo do que pode ser 
enquadrado nas muitas formas de se lidar com o sagrado e reconhecidas pela comunidade 
como Candomblé. Um desdobramento desta questão vai no sentido de se pensar no que seria 
representativo do universo do Candomblé.

Uma terceira problemática a se enfrentar vai na definição da categoria terreiro, seus 
limites e interseções com a comunidade e com uma amplitude de elementos da categoria do 
sagrado que vão para além do delimitado nos muros dos espaços sagrados. Podemos pensar 
nos espaços sacralizados pela comunidade, seja nos relacionados ao ambiente natural, rios, 
cachoeiras, pedreiras, ou no espaço construído como as encruzilhadas, praças, ruas e feiras. 
A delimitação destes espaços pode ser fundamental para uma efetiva preservação, sendo mais 
uma vez essencial a percepção das noções que fundamentam esta relação entre os terreiros e 
suas comunidades com os espaços para além de seus muros. 

Um debate ao qual não se pode furtar é pensar na especificidade desta política pública, 
vista a situação de invisibilização da região da Baixada Fluminense nas políticas públicas 
para a preservação do patrimônio cultural até o momento. É necessário reconhecer o reduzido 
número de bens protegidos na região da Baixada Fluminense para se pensar o impacto do 
tombamento destes Terreiros, que já exercem uma importante função de mantenedores de 
suas tradições de matriz africana, como território de resistência e preservação de seus valores 
ancestrais. É importante a consideração de uma noção de território mais alargada, considerando 
a história e as situações de desigual acesso às narrativas sobre o passado e a importância de 
políticas de reparação.

 Como uma última, mas não menos importante questão, reside a consideração dos Terreiros 
de Candomblé como um objeto frente às novas interpretações que vêm fortalecendo o pensar 
dos processos de decolonialidade do conhecimento e de luta antirracista  (GROSFOGUEL, 
2016). 

As questões apresentadas buscam uma agenda de pesquisa e ação comprometidas 
com as falas e interesses dos detentores dos espaços sagrados pesquisados, considerando a 
pertinência de se ouvir as perspectivas dos ditos detentores da prática do Candomblé. A proposta 
é colaborar com a intrincada relação entre a decisão da política pública, sua implementação e a 
participação das Comunidades Tradicionais de Terreiro de Matriz Africana do Rio de Janeiro, 
sobretudo acerca da importância da escrita de suas narrativas, valores e visão de mundo. 
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A CASA DA MEMÓRIA DA REDE FITOVIDA: 
ESTRATÉGIAS ASSOCIATIVAS DE GRUPOS 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM BUSCA DO REGISTRO 
DE PATRIMÔNIO IMATERIAL

Lucieni de Menezes Simão1

RESUMO: A Casa de Memória da Rede Fitovida é um centro de referência para 
os grupos comunitários de saúde articularem ações de salvaguarda sobre seus 
conhecimentos e práticas relacionados ao uso tradicional das plantas medicinais. 
Inaugurada em 2009, no município de Belford Roxo, foram realizados neste espaço 
oficinas de remédios caseiros; artesanato em jornal; curso de audiovisual para jovens, 
em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura; feira da Cultura na Semana do 
Meio Ambiente, com oficinas e exposições. A Casa de Memória, portanto, é a 
materialização de uma longa trajetória de articulação desses grupos na busca de 
reconhecimento dos saberes sobre usos terapêuticos de plantas medicinais como 
um Patrimônio Cultural Imaterial. Este trabalho busca historicizar a sua criação e 
analisar as atividades desenvolvidas neste espaço.

PALAVRAS-CHAVE: Casa da Memória, Patrimônio Imaterial, Salvaguarda, Rede 
Fitovida.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A PESQUISA

Em 2003, alguns integrantes de grupos comunitários de saúde localizados 
em diversas regiões o estado do Rio de Janeiro tiveram acesso às políticas públicas 
relacionadas à cultura e ao meio ambiente2. Naquele momento, essas pessoas viram 
a possibilidade de reconhecimento e valorização de suas práticas e começaram 

1  Pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio 
Cultural das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). Doutora em Antropologia 
pelo PPGA/UFF e pesquisadora colaboradora do Laboratório de Educação e Patrimônio Cultural 
(Laboep/UFF). lucieni.ms@gmail.com
2 Trata-se do Decreto 3.551/2000, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial 
que constituem Patrimônio Cultural Brasileiro e da Medida Provisória 2.186-16/2001, que dispõe 
sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento a ele associado, a 
repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e  a transferência de tecnologia para sua conservação 
e utilização. Esta MP foi revogada pela Lei 13.123/2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de 
benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.



556

a buscar informações sobre as políticas do patrimônio imaterial e do patrimônio genético. 
Inicialmente, procuraram a Superintendência do IPHAN-RJ e o recém-criado Departamento 
de Patrimônio Imaterial (DPI/IPHAN), em Brasília, que os orientaram a contatar o Centro 
Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), uma unidade recém-incorporada ao DPI/
IPHAN. 

O Centro havia iniciado um projeto de teste da metodologia do INRC3, denominado 
Celebrações e Saberes da Cultural Popular, começando o mapeamento de alguns elementos 
representativos do universo popular, testando o inventário de referências culturais e instruindo 
novos processos de registro. Quem coordenava as equipes de pesquisa do projeto era a 
antropóloga Letícia Viana, pessoa-chave nesses primeiros contatos, pois foi nela que estes 
representantes foram buscar apoio.

Articulados por uma rede de relações interpessoais, os grupos comunitários que 
compõem a Rede Fitovida e que são constituídos por mulheres, em sua maioria, se uniram 
com o objetivo de trocar experiências sobre os usos terapêuticos das plantas medicinais. Nesta 
caminhada, foram fortalecendo alguns princípios, ao mesmo tempo em que procuravam garantir 
o reconhecimento de seus saberes e práticas tradicionais de cuidados com a saúde. O marco 
da organização deveu-se ao mapeamento das experiências comunitárias de saúde em várias 
regiões do estado do Rio de Janeiro. Entre os anos de 2000 e 2003, esses grupos passaram a 
se encontrar em eventos com relativa regularidade anual. 

Ao buscar o apoio do IPHAN, a comissão de representação da Rede Fitovida apresentava 
as motivações que levavam os integrantes do grupo à “busca pela cultura”: consideravam uma 
“saída” para a formalização de suas práticas sem terem que seguir os critérios adotados pela 
ANVISA e pelo Ministério da Saúde, que exigiam uma adequação de processos produtivos, o que 
não seria possível, pelas características dos grupos. A solução era procurar esse reconhecimento 
através das políticas culturais. 

Letícia Viana acolheu bem a proposta dos integrantes da Rede e sugeriu que conversassem 
também com algumas pessoas ligadas à universidade para que obtivessem informações mais 
precisas sobre a abrangência desta política. Foi neste contexto que procuraram a professora 
Lygia Segala, do Laboratório de Educação e Patrimônio Cultural da UFF, o Laboep/FEUFF, 
e participaram durante um semestre de um curso de educação patrimonial na Faculdade de 
Educação (FEUFF). Na época, eu integrava o Laboep na qualidade de doutoranda do Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia e iniciava meu estudo de caso sobre o primeiro processo 

3  O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) é a metodologia adotada pelo Iphan para a 
produção e a sistematização do conhecimento sobre os bens culturais. O antropólogo Antônio Augusto Arantes 
foi o responsável pela elaboração do manual de aplicação do INRC, que é composto por extensos questionários 
e fichas de identificação, fichas de campo, de sítio e localidade e anexos. Não há a obrigatoriedade de seguir este 
manual, que pode ser disponibilizado pelo Iphan por meio de um Termo de Cooperação Técnica. Não obstante, 
observa-se que a maior parte das pesquisas conduzidas para a instrução técnica do Registro faz uso do INRC/
Iphan. Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC: Manual de aplicação. Brasília: Minc/ Iphan/ DID, 
2000.
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de registro do patrimônio imaterial4, sob orientação da professora Lygia Segala. Foi assim 
que me aproximei destes grupos e passei a participar de seus encontros e reuniões. Portanto, 
este trabalho se inscreve numa relação de pesquisa de longa duração, que acompanha, mesmo 
que de maneira descontínua, a articulação dos grupos em questão em torno da finalidade de 
concluir o processo de autoinventariamento sobre seus saberes e práticas tradicionais. Vale 
observar que esta é a única experiência de autoinventariamento, ou seja, de levantamento, 
identificação e documentação de práticas culturais feita exclusivamente pelos detentores, até 
o presente momento.

Para o CNFCP, o inventário da Rede Fitovida se inseria em uma proposta de teste da 
metodologia do INRC. Não era um projeto tocado por aquele órgão da cultura, como os demais 
sobre as Celebrações e Saberas da Cultura Popular, apesar de ter tido o acompanhamento 
técnico de pesquisadores da casa. Mas era também considerado um experimento novo, pela 
sua ousada proposta de autoinventariamento.

Para a comissão de articulação da Rede Fitovida, o processo de autoinventariamento 
sistematizaria as informações dispersas e traria conhecimento para seus integrantes. Estes 
pesquisadores-detentores se depararam com as categorias sociológicas do INRC e com os 
extensos questionários e fichas de identificação sobre bens e demais procedimentos de pesquisa 
de campo, que poderiam, a princípio, ajudá-los na sistematização dos dados; no entanto, toda 
esta metodologia estava muito distante de suas práticas cotidianas o que veio a demandar uma 
intermediação para ajudá-los, como se demonstrará adiante. 

O INVENTÁRIO DAS REFERÊNCIAS CULTURAIS DA REDE FITOVIDA

Com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Rede Fitovida e o IPHAN, 
em novembro de 2004, iniciou-se um processo de levantamento, identificação e documentação 
do “uso tradicional das plantas medicinais dos grupos comunitários do Estado do Rio de 
Janeiro”. Nesta primeira aproximação com a temática da saúde e do meio ambiente, nas 
reuniões com os antropólogos do Centro Nacional, debatia-se muito qual seria o recorte 
daquele inventário: seriam os grupos articulados em rede, seriam os produtos, seriam as plantas 
medicinais? A princípio, buscava-se um elo que pudesse unir esta a outras experiências com 
plantas medicinais. Não se tinha claro, ainda, o que recortar neste vasto campo de investigação. 
Sabe-se, contudo, que

“Tais práticas integram um conjunto de saberes transmitidos através da oralidade e que, 
até então, permaneceram dispersos por diversos segmentos da sociedade fluminense, 
concentrando-se, sobretudo, entre as camadas populares” (INRC, 2008, p. 1)  

Como tratava-se de um projeto independente e autossuficiente, os recursos para a sua 
consecução deveriam ser obtidos via Lei de Incentivo à Cultura. Com o patrocínio da Petrobrás 
4  SIMÃO, Lucieni de M. A Semântica do Intangível. Um estudo sobre o registro do ofício das paneleiras 
de Goiabeiras. Rio de Janeiro: Gramma, 2016.
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Cultural, a primeira etapa do projeto de realização do inventário foi concluída em dezembro 
de 2007, e apresentou os levantamentos preliminares do inventário, com o preenchimento dos 
seguintes documentos: fichas de sítio e localidade; anexos bibliográfico, audiovisual, lista de 
contatos e de bens culturais e relatório das atividades. Também resultaram, como produtos 
finais, uma cartilha, um CD-Rom, folhetos e banners com detalhes do projeto: havia ali a 
identificação dos bens culturais, a identificação das guardiãs dos saberes tradicionais e algumas 
das receitas consagradas. Em maio de 2008 todo material desta primeira fase foi entregue ao 
IPHAN, com um relatório analítico e descritivo da íntegra do processo. 

 Segundo a antropóloga Mariana Leal Rodrigues (2013, p. 26), a Rede Fitovida busca 
“garantir a preservação de suas práticas com base na construção de uma identidade coletiva e 
na reivindicação de que seus saberes sejam reconhecidos como patrimônio cultural imaterial”. 
Mais do que o preenchimento de fichas, o processo iniciado com o autoinventariamento 
desencadeou um processo de busca identitária. Além disso, produziu um acervo riquíssimo de 
depoimentos, fotos, “modos de fazer” remédios caseiros, saberes e práticas majoritariamente 
femininos relacionados aos usos das plantas medicinais e cuidados com a saúde. Muitas 
das integrantes da Rede são reconhecidas, hoje, como referências culturais e agentes do 
conhecimento tradicional e se referem às suas mães e avós como as grandes conhecedoras das 
plantas medicinais. Seus depoimentos se inscrevem, portanto, na tradição. Para Rodrigues, o 
termo “tradição” é central. O “resgate da tradição” é uma explicação recorrente nos relatos 
destes atores (2013, p. 30).

 Outro ponto para o qual Rodrigues chama a atenção em sua tese de doutorado são os 
termos e categorias nativas cunhados pela Rede:

Em 2005, quando iniciei minha pesquisa de mestrado, os detentores do conhecimento 
tradicional eram tidos como “guardiões da tradição”. No decorrer do trabalho [de 
doutorado], em 2012, acompanhei o processo de consulta e de votação dos nomes 
oficiais que estabeleceriam quem são os integrantes da Rede e o que fazem. Os termos 
escolhidos – “agentes do conhecimento tradicional” e “produtos naturais de plantas 
medicinais” – como a criação de um novo vocabulário, parte do processo de construção 
de uma identidade coletiva (RODRIGUES, 2013, p. 26)

A Rede Fitovida se constituiu com “a missão de ser articuladora dos grupos que fazem 
o trabalho comunitário através do uso tradicional das plantas medicinais e remédios caseiros, 
tendo como meta garantir a identidade e autonomia desses grupos” (INRC, 2008). Portanto, 
com a apresentação e sistematização do Inventário a partir da socialização do conhecimento 
produzido pela equipe de pesquisadores populares da Rede, e principalmente com a documentação 
das “referências culturais”, através dos depoimentos da Cartilha “Resgate da vida através de 
nossas raízes”5, ficou claro que o papel da Rede Fitovida havia mudado. Se antes tinha o papel 

5  Segundo a Cartilha da Rede Fitovida (REDE FITOVIDA, s.d.), são eles: Abel Severino Silva, Cremilda 
Graça França, Doralina Ereno, Hermínio Botelho Cordeiro, Hilda da Silva Vieira, Iraci Pereira dos Santos, Israel 
Ferreira Guimarães, Lídia Calisto da Silva, Jamil Gomes, Jorgina Alves de Queiróz, Maria da Consolação Macedo 
Messias, Maria de Lourdes Nascimento, Maria José Toledo de Oliveira, Maria Matilde de Jesus Santos, Maria 
Vicentina Maciel Gomes e Terezinha de Assis Freitas.
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de articuladora para manter a identidade e autonomia dos grupos detentores de saberes, agora 
passou a ser também guardiã desses conhecimentos (INRC, 2008, p. 35)

Mariana Rodrigues lembra, ainda, que essas pessoas de referência da Fitovida são 
consideradas detentoras das “raízes” e são o foco predileto das ações de registro fotográfico 
e audiovisual que a própria Rede realiza ou sugere. Elas são solicitadas a narrar suas histórias 
de vida, os casos de cura com plantas medicinais, os ensinamentos obtidos com os pais e 
avós. Assim, o inventário voltou-se para o registro de entrevistas e atividades das principais 
referências culturais da Rede (2013, p. 88).

A CASA DA MEMÓRIA DA REDE FITOVIDA

Com o objetivo de acessar políticas públicas por meio de editais, a Rede Fitovida passou 
a constituir uma associação sem fins lucrativos, a Associação de Amigos da Rede Fitovida, 
com CNPJ, sede própria, diretoria, conselho fiscal e toda a estrutura institucional de uma 
organização não governamental. Com isso, conquistou financiamento para um novo projeto: 
a Casa de Memória da Rede Fitovida, um ponto estadual de cultura, aprovado a partir de um 
edital da Secretaria Estadual de Cultura e inaugurada em 2009, no município de Belford Roxo. 
A Casa é um centro de referência para grupos comunitários de saúde articularem ações de 
salvaguarda sobre seus conhecimentos e práticas relacionados ao uso das plantas medicinais, 
além de ser o local de guarda de todo este acervo de cerca de 14 anos de autoinventariamento. 
Constitui, portanto, a materialização de uma longa trajetória de articulação desses grupos na 
busca de reconhecimento dos saberes sobre usos terapêuticos de plantas medicinais como um 
Patrimônio Cultural Imaterial.

O Ponto de Cultura Casa da Memória da Rede Fitovida está situado no segundo andar do 
prédio onde funciona no térreo uma Unidade de Saúde Referência de DST/HIV da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belford Roxo (INRC, 2018). No prédio vizinho funciona o posto de 
Saúde do Bairro de Santa Maria, com consultórios médicos, laboratório, farmácia, secretaria 
e auditório. Todo o terreno pertence à Mitra Diocesana de Nova Iguaçu e está cedida em 
Regime de Comodato para a Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo. Somente a parte 
do segundo piso do edifício onde funciona a Unidade de DST/HIV é que está em comodato 
com a Rede Fitovida. Lá funcionam uma pequena biblioteca; uma cozinha comunitária; uma 
sala administrativa, com computador e armários; dois banheiros e uma sala multimídia, onde 
ocorrem debates, exibição de vídeos e oficinas. Nas paredes foi montada uma exposição 
fotográfica permanente, com as pessoas que são referência da rede e a história dos grupos. No 
térreo, assim que entramos pelo portão, encontra-se uma pequena horta de plantas medicinais, 
hoje desativada por problemas de obras com a vizinha Unidade de Saúde.
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A gestão do Ponto de Cultura Casa da Memória da Rede Fitovida é realizada pela 
Comissão Estadual, com suporte de Grupos da Região Baixada que realizam as Oficinas, 
Reuniões e Assembleias da Rede, Feiras de Saúde, visitas marcadas de estudantes, entre 
outras atividades. A Casa de Memória, portanto, é a materialização de uma longa trajetória 
de articulação de grupos na busca de reconhecimento de saberes sobre usos terapêuticos de 
plantas medicinais como um Patrimônio Cultural Imaterial. 

Em março de 2009 começou a reforma e organização do espaço, seguido pela limpeza 
e o recebimento de doações. Em outubro daquele mesmo ano, após enceramento do Encontro 
da Partilha em Santa Maria, na paróquia N. Sra. De Fátima, onde se localiza o Projeto Grão 
de Mostarda, foi organizada uma visita dos participantes da rede à Casa da Memória, onde 
foi feita uma inauguração simbólica com rezas e cantos (INRC, 2018). 

A demora na liberação do recebimento da primeira parcela do projeto, disponível 
somente em março de 2010, atrasou o início das atividades no espaço. Para tanto, era necessário 
contratar um profissional para auxiliar no registro audiovisual, um arte educador e um agente 
cultural para envolverem, sobretudo, um público em formação, como estudantes da rede 
pública local. Assumindo a importância na divulgação e comunicação, a confecção de materiais 
tais como folder, boletim Fitoteia, banner e livretos com os depoimentos das “referências” e 
receitas compartilhadas pelos “agentes do conhecimento tradicional” passaram a fazer circular 
o conhecimento e a troca. 

No primeiro semestre de 2010, foram realizadas oficinas itinerantes das regiões 
Metropolitana, Sul Norte Fluminense, Serrana, Baixada, São Gonçalo e Costa Verde como 
preparação ao V Encontrão Estadual da Rede Fitovida. Nas oficinas foram debatidos os 
temas Cultura, Tradição, Conhecimentos Tradicionais e Ciência Moderna. (Cartilha Casa da 
Memória, s/d, p. 6). 

Mariana Rodrigues retoma essas oficinas, etnografando as dinâmicas ocorridas nos 
encontros.

Ao longo de 2010, os grupos realizaram reuniões prévias regionais para responder a 
seguinte pergunta: “O que queremos lembrar com a Casa de Memória da Rede Fitovida” 
[...] Essas sínteses revelam o desejo de reconhecimento das atividades praticadas pelos 
grupos a partir da criação de um espaço físico de uso público, ou seja, a forma escolhida 
para “resgatar”, “preservar” e “valorizar” bens intangíveis, o “conhecimento tradicional 
sobre plantas medicinais” e os “saberes populares” (RODRIGUES, 2013, p. 81)

Em 2011, foram realizadas oficinas de remédios caseiros; artesanato em jornal; curso 
de audiovisual para os jovens, em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura; feira da 
Cultura na Semana do Meio Ambiente, com oficinas e exposições. Em 2012, com o recurso 
advindo do Prêmio Ponto de Memória, foram realizadas atividades no espaço da Casa da 
Memória, como a realização da Feira da Cultura, com oficinas de remédios caseiros, debates 
e exposições de artesanato. Houve apresentação de bandas, hip hop, capoeira e ala das baianas 
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da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo. Na feira, também, teve a participação do 
cacique Kuati, com venda de artesanato e depoimentos sobre a cultura do povo Pataxó do 
Sul da Bahia. Durante a Missa pela Saúde, na celebração de abertura do evento, Kuati fez 
também uma bênção especial para os presentes (INRC, 2018)

Entre os anos de 2013 a 2018 foram realizadas oficinas de remédios caseiros, de doces 
caseiros, além de organizadas outras edições da Feira de Cultura e Saúde na Semana do Meio 
Ambiente. Em todos os ambientes da Casa da Memória estão afixadas nas paredes fotos das 
referências culturais, que fazem parte da exposição permanente do acervo do inventário da 
Rede (INRC, 2018)

Esse “lugar de memória” para os grupos articulados na Rede é norteado por princípios 
comuns que reafirmam o papel de agentes fomentadores e articuladores em prol da medicina 
popular, da tradição das avós e “guardiães de um saber”, que identifica, classifica as plantas 
medicinais e seus usos como remédios caseiros. 

No início da articulação desses grupos em rede, em 2000, não havia a preocupação de 
estabelecer uma sede. Os materiais produzidos para os encontros e os folhetos informativos 
eram guardados nas casas de pessoas-chave, geralmente os membros da comissão de articulação 
constituída desde o primeiro encontro dos grupos. 

O voluntariado, compreendido como doação, é central às atividades da Rede Fitovida. A 
continuidade do processo de registro conduzido pela própria Rede Fitovida reforça ainda 
mais o papel dos sujeitos enquanto detentores de saberes, voluntários comprometidos 
com a sua transmissão. (RODRIGUES, 2013, p. 89)

Durante o Convênio alguns integrantes se comprometeram com a gestão do projeto, que 
incluiu uma série de ações de comunicação e de acompanhamento das atividades realizadas 
em oficinas, encontros e palestras. Em certo sentido, ganhou uma perspectiva adicional de 
conscientizar a população sobre a importância deste lugar de guarda do acervo, bem como sobre 
a relevância das pessoas de referências da rede e de seus princípios. Existe ali um grande acervo 
audiovisual dessas guardiãs da memória e contadoras de histórias sobre o conhecimento sobre 
as plantas, seus poderes curativos, de imagens e representações sobre cuidados básicos sobre 
a saúde, ações e registro escrito que muito pode contribuir para o inventário. (INRC, 2018)

Como parte do projeto, foi elaborada uma cartilha sobre a Casa da Memória – detalhando 
as atividades de 2010 e 2011 ― desde oficinas itinerantes a atividades do ponto de cultura 
em si e com receitas de xarope, pomada e chás.

Os projetos de registro e preservação de patrimônio imaterial propostos pela Rede 
Fitovida demonstram amplamente a apropriação dos termos técnicos “patrimônio 
imaterial” e “saberes tradicionais”. O uso como categorias nativas de ambos os 
termos, que dizem respeito a um campo de conhecimento, é parte de uma estratégia 
de afirmação identitária para legitimar práticas consideradas marginais pela medicina 
científica. (RODRIGUES, 2013, p. 86)
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Sobre as narrativas e representações que seus integrantes fazem da Casa da Memória, 
separamos aquelas destacadas na ficha de Identificação de Lugares do INRC 2018.

“É o Espaço de Valorizar o trabalho daquilo que é vivenciado, praticado, com a 
experiência de cada um, da tradicional cultura das plantas, que além de práticas 
curativas inclui sentimentos, valores e ideias. O conhecimento popular: os sabores e 
as práticas vivenciadas pelo grupo. Para que cada um possa reconhecer esses saberes 
em sua própria família e ajudar a transmiti-los”.

“É o Espaço de Preservar os nossos conhecimentos, nossas raízes de origem africana, 
indígena e europeia, e a tradição oral tão presente no dia a dia com a família. É um saber 
que permite um fazer, uma ação na sociedade, beneficiando, curando, transformando. ”

“É o Espaço para Transmitir os nossos conhecimentos através de trocas. A troca que 
faz valer um aprendizado constante, a arte e a técnica de fazer remédios caseiros, 
o conhecimento das plantas medicinais, as receitas, as músicas, as benzedeiras, as 
rezadeiras, as parteiras, a horta medicinal. Para que as pessoas possam conhecer e 
identificar a forma de transmitir. ”

“É o Espaço de Registrar nossos conhecimentos para poder pôr em prática e divulgar, 
para que no futuro outras pessoas possam experimentar parte da cultura brasileira”.

  “É o Espaço de Motivar a nova geração sobre a cultura do uso tradicional das plantas 
medicinais fazendo um intercâmbio do saber entre as pessoas de todas as idades, 
possibilitando o acesso às informações” (INRC, 2018).

 Tais depoimentos inserem-se no que Rodrigues (2013) denominou de “circulação 
de saberes e de objetos”. E estes “objetos” são fundamentais para operar essa passagem; 
os remédios das vovós, antes distribuídos “nos fundos das igrejas”, agora representam um 
patrimônio cultural e, também um conhecimento tradicional associado, ligado ao patrimônio 
genético, de acordo com a lei 13.123/2015.

Desde que teve início a realização do INRC com o Iphan, a Rede contatou o Departamento 
de Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente e, com base nessa interação, passou 
a integrar o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, limitado ao papel de 
espectador, como representante da população do bioma Mata Atlântica. Passaram a se respaldar 
em outras políticas públicas relativas ao uso de plantas medicinais, no âmbito do Ministério da 
Saúde, como a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e o Programa 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que reconhece o papel do conhecimento 
tradicional e de mecanismos de salvaguarda como o INRC.

Para além das políticas culturais, a PNPMF dá respaldo às atividades da Rede Fitovida, 
principalmente as diretrizes 10 e 12; por outro, esta legislação pode ser percebida como um 
mecanismo legal voltado para o setor industrial. 

Segundo Palmira Ribeiro (2014), os segmentos populares esperavam dessas políticas 
voltadas para a saúde resoluções retificadoras de acusações de charlatanismo que pesavam 
sobre os seus membros. Contudo, o que se observa é que 
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“a participação popular na fitoterapia do SUS não aparece de forma direta no Programa, 
sendo indicada ora como parte da cadeia produtiva, no que tange a agricultura familiar, 
ora como ‘outros grupos envolvidos’ que necessitam de cursos de capacitação para 
participarem da cadeia produtiva e na produção dos produtos” (RIBEIRO, 2014, p. 76)

A PNPMF reconhece o papel do conhecimento tradicional e até mesmo de seus 
mecanismos de salvaguarda como o INRC, mas ao mesmo tempo ressalta em seus objetivos 
“garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e 
fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia 
produtiva e da indústria nacional” (Brasil, 2006). “Acesso seguro” e “uso racional” querem 
dizer que não está descartada a necessidade de que evidências científicas comprovem os 
efeitos terapêuticos das plantas medicinais e que seu uso não pode ser somente referendado 
pela tradição. É preciso ressaltar que a PNPMF e a Política Nacional de Práticas Integrativas 
e Complementares – PNPIC (Brasil, 2006) foi elaborada para definir de que maneira essas 
práticas de cuidado devem ser utilizadas na Atenção Primária à Saúde, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde. 

Ainda que critérios como segurança, qualidade e eficácia sejam características 
fundamentais para a promoção do cuidado com a saúde e o uso esteja restrito às formas 
complementares e integrativas, tais políticas reconhecem o papel dos saberes populares sobre 
plantas medicinais no autocuidado e estimulam seu uso, sobretudo na Estratégia Saúde da 
Família (ESF). Vale destacar um aspecto que merece atenção que, para a Rede Fitovida, a 
possibilidade de interação com as políticas públicas de saúde não tenha avançado. Muitos 
integrantes dos grupos são agentes comunitários de saúde, que não só conhecem, mas também 
atuam na ESF. Vale ressaltar que, estando a Casa da Memória da Rede Fitovida, em Belford Roxo, 
localizada no mesmo endereço onde funcionam Unidades Básicas de Saúde, o estreitamento 
das relações ainda se dê de maneira tão problemática. Há ainda muito debate e controvérsia 
sobre como a interação com as políticas públicas de saúde, cultura e meio ambiente podem 
se concretizar em mecanismos de proteção do conhecimento tradicional.
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A FUNÇÃO DO ESTADO EM MANIFESTAÇÕES 
POPULARES ESPONTÂNEAS: UMA ANÁLISE DA FEIRA 

DA KANTUTA

Paloma Gerzeli Pitre1

RESUMO: A Feira da Kantuta, organizada pela comunidade boliviana estabelecida 
na cidade de São Paulo, reúne, em um único espaço, atrações culinárias típicas, de 
danças, esportivas e musicais. Consiste relevante local de exercício e manutenção 
da identidade boliviana, além de corroborar com o ambiente diverso e multiétnico 
paulista. Tendo em vista o potencial cultural que o evento oferece, o presente 
artigo tem como objetivo explorar a função e atuação do Poder Público em práticas 
populares espontâneas, como é o caso da feira. Ademais, o trabalho investiga 
a possibilidade de adoção de políticas públicas culturais não convencionais, 
construídas a partir do diálogo com as manifestações comunitárias existentes.

PALAVRAS-CHAVE: comunidade boliviana, manifestações populares, práticas 
culturais espontâneas, políticas públicas culturais, Feira da Kantuta. 

INTRODUÇÃO

Com o aumento do fluxo migratório global, na região da América Latina 
o Brasil tem sido um destino visado2 por populações que vivenciam situações de 
vulnerabilidades em seus países de origem. Nos últimos anos, estima-se que o Brasil 
tenha recebido mais de 50.000 haitianos e 30.000 venezuelanos em condições de 
vulnerabilidade3 (OIM, 2018, p.20). Com relação à comunidade boliviana, foco 

1  Mestranda no Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo 
(PROLAM/USP) (2019). Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (2016). Advogada e pesquisadora nas áreas de Políticas Públicas e Direito Público. E-mail: 
palomagpitre@gmail.com
2  Disponível em: <http://robuenosaires.iom.int/tendencias-y-datos-relevantes>. Acesso em: 
13 fev.2019
3 Organização Internacional para as Migrações (OIM). Acesso dos migrantes internacionais 
ao mercado de trabalho brasileiro:desafios e oportunidades para as empresas. São Paulo: OIM, 2018. 
Página 20 

http://robuenosaires.iom.int/tendencias-y-datos-relevantes
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deste estudo, é difícil precisar o número desta população em território nacional, tendo em 
vista a divergência dos sensos de controle entre o Departamento de Polícia Federal (DPF), 
Consulado da Bolívia e Ministério Público (MP). Todavia, sabe-se que eles representam a 
segunda maior comunidade imigrante no Brasil, após os portugueses.

A inclusão dessas comunidades à sociedade brasileira não é tarefa simples e, caso não 
seja promovida de forma planejada e estruturada, esses imigrantes deixam de vivenciar as 
vulnerabilidades em suas terras natais para experimentá-las no país de destino.

Embora a sociedade civil organizada, em conjunto com ONGs e organismos internacionais, 
preste auxílio de suma relevância na recepção desses imigrantes, não há como negar que o 
Estado, com todo o aparato estrutural, financeiro e institucional que lhe é característico, possui 
considerável capacidade para promover a integração dessas populações à nação brasileira. 
Assim, as políticas públicas nos seus mais diversos setores (educação, trabalho, saúde, e claro, 
não menos importante, cultural), desempenham função elementar na inclusão dos imigrantes 
à sociedade brasileira.

No campo cultural, a Constituição Federal determina que é dever do Estado garantir a 
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, além de 
apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais: “Art. 215. O Estado 
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (CONTISTIÇÃO 
FEDERAL, 1988).

Esta garantia constitucional é ampla, alcançando não apenas os brasileiros, mas também 
os imigrantes, em igualdade de condições. Neste sentido, a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 
2017 (Lei de Migração), em seu artigo 4º, inciso I, assegura a cultura como direito do migrante. 
Além disso, o mesmo diploma legal determina como uma das políticas públicas para imigrantes 
a promoção e prestação de serviços consulares relativos à área cultural:

Art. 4o Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com 
os nacionais,a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, bem como são assegurados:

I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos;

[...]

77.  As políticas públicas para os emigrantes observarão os seguintes princípios e 
diretrizes:(...)

II – promoção de condições de vida digna, por meio, entre outros, da facilitação do 
registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, 
saúde, trabalho, previdência social e cultura.

Contudo, quando se trata sobre o tema de institucionalização de políticas públicas 
culturais para populações imigrantes, há que se atentar para o fato de que diversas dessas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.445-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.445-2017?OpenDocument
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comunidades já desenvolveram, no território que vieram residir, diversas práticas culturais, 
a partir de repertórios trazidos de seus países de origem.

Nesse sentido, a comunidade boliviana no Brasil utiliza vários espaços públicos para 
praticar e manter sua cultura, um desses é a Feira da Kantuta, existente na cidade de São 
Paulo desde 20014.

A feira, organizada pelos imigrantes bolivianos, ocorre todos os domingos no bairro 
paulista do Pari, e oferece aos visitantes barracas com comidas típicas, como as tradicionais 
empanadas salteñas, pães e doces, sucos tradicionais, cereais, temperos e diversos outros itens 
culinários vindos diretamente da região andina. 

Encontra-se também barracas de artesanato que vendem instrumentos musicais andinos, 
acessórios, lembrancinhas, malhas, bolsas e outros bordados característicos de diversas 
regiões da Bolívia. Em datas festivas acontecem apresentações de grupos de dança e música, 
além de muitos outros eventos culturais. A praça também possui uma quadra utilizada para 
os campeonatos de futsal. 

A convivência do grupo de imigrantes nessa praça pública permite que eles reforcem 
suas raízes identitárias, manifestem suas práticas culturais, rememorem seu idioma natal, e, 
claro, se sintam acolhidos e pertencentes à cidade de São Paulo. 

Partindo da constatação deste universo multicultural que a Feira da Kantuta proporciona, 
o artigo visa explorar a responsabilidade do Poder Público em espaços da cidade que, por 
iniciativa da própria população, possuem fortes manifestações culturais. 

A partir das conclusões extraídas sobre o dever estatal neste setor, o trabalho analisa a 
possibilidade de adoção de políticas públicas culturais que valorizem a narrativa construída 
pela população boliviana no espaço público, questionando a possibilidade de se adotar modelos 
que não impliquem na destruição dessa construção popular, mas sim de um processo de 
complementaridade a ela.

II. DA RELEVÂNCIA DA FEIRA DA KANTUTA

A Feira da Kantuta é um espaço importante para que os bolivianos expressem sua cultura, 
se conectem com suas raízes identitárias e perpetuem suas tradições às gerações subsequentes.

Ademais, as danças, músicas, comidas e festas típicas, contribuem para a interculturalidade 
na cidade de São Paulo, fortalecendo sua diversidade cultural, considerada basilar pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que em 

4  No ano de 2001, grupos de bolivianos começaram a montar barracas aos domingos na praça Padre Bento, 
conhecida como “Praça do Pari”, em frente à Igreja Santo Antônio. Em 2002, com o crescimento expoente da 
feira, a Prefeitura de São Paulo destinou uma nova praça, regular e com maior espaço, entre as ruas Pedro Vicente, 
Carnot e das Olarias para a realização do evento semanal.
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sua “Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural” reconhece como de responsabilidade 
dos Estados a promoção de uma política cultural diversa:

Artigo 9.º As políticas culturais como catalisadores da criatividade

Ao mesmo tempo que asseguram a livre circulação das ideias e dos trabalhos, as 
políticas culturais deverão criar condições favoráveis à produção e difusão de 
bens e serviços culturais diversificados através de indústrias culturais com meios 
para se afirmar a nível local e global. Incumbe a cada Estado, tendo devidamente em 
conta as suas obrigações internacionais, definir a sua política cultural e executá-la 
através dos meios que considere adequados, seja prestando apoio operacional seja 
procedendo a uma regulamentação apropriada. [destaques nossos]

A riqueza e a diversidade cultural, nascida de maneira espontânea, por iniciativa 
popular, nos leva a questionar se seria realmente necessário o Estado influir nesta realidade 
cultural que já existe e sobrevive independente de incentivos. 

Diante da questão, nos tópicos subsequentes, será explorada a responsabilidade pública 
sobre o campo cultural, sobretudo em eventos sólidos como os da Kantuta, bem como qual 
seria (se necessário) o modelo adequado de política cultural a ser adotado neste caso.

II.I. DO DEVER DO ESTADO DE GARANTIR O EXERCÍCIO DO DIREITO 
À CULTURA

Não apenas a UNESCO, mas nossa Carta Magna, em seu artigo 215, como mencionado 
anteriormente, reserva ao Estado o dever de garantir a todos o pleno gozo ao direito cultural5.

Embora o texto constitucional seja expresso a respeito desta responsabilidade pública, 
de acordo com Teixeira Coelho6, existem as chamadas “políticas de liberalismo cultural”, 
segundo as quais tal iniciativa poderia ficar a cargo do setor privado:

Neste caso, as políticas culturais afirmam não defender modelos únicos de representação 
simbólica, nem entendem, necessariamente, que é dever do Estado promover a 
cultura e oferecer opções culturais à população. Entre seus subtipos estão as políticas 
liberais adeptas ao mecenato liberal: o apoio à cultura fica na dependência maior 
da iniciativa privada ou de fundações privadas ou semiprivadas das quais o poder 
público pouco participa. [...] O objetivo aqui é um só: enquadrar a cultura nas leis 
de mercado. Entende-se, neste caso, que a cultura deve ser uma atividade lucrativa 
a ponto de poder, pelo menos, sustentar-se a si mesma. (COELHO, 1997) [destaques 
e tradução livre da autora].

Como é sabido, as “políticas de liberalismo cultural” não atendem à diversidade 
defendida pela UNESCO, essencial à promoção de uma cultura cidadã e democrática. A 
finalidade primordial das atividades desenvolvidas pelo setor privado é a obtenção de lucro 
e, para perseguir este objetivo, podem sacrificar os anseios da comunidade.

5  Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
6  COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: Iluminuras, 1997.
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As manifestações culturais, por sua vez, existem justamente para suprir necessidades 
de foro íntimo, inexplicáveis pela lógica de mercado e nem sempre coincidentes com o intuito 
lucrativo das empresas. Portanto, delegar única e exclusivamente ao setor privado a função 
de tutela dos direitos culturais pode significar o sacrifício de práticas de extrema relevância 
simbólica para determinada comunidade.

Por outro lado, norteia a atuação estatal o interesse público (BANDEIRA DE MELLO, 
2012, p. 59). O que significa dizer que, contrariamente ao que ocorre no setor privado, o 
investimento público em determinada política cultural justifica-se pelo simples fato dela 
atender aos anseios da coletividade, independentemente de seu retorno financeiro. Daí a 
relevância do Estado no setor cultural.

Não significa dizer que a iniciativa privada não possa ou, eventualmente, não deva investir 
na cultura, mas sim que a atuação privada não isenta o Estado de zelar pela coletividade. Em 
tais casos, cabe ao Poder Público fiscalizar se os interesses coletivos estão sendo atendidos, 
podendo inclusive limitar a atuação do setor privado se imperativo aos interesses da comunidade 
(MEDAUAR, 2015, p. 397 e 398).

Sobre o assunto, o vice-presidente da Feira da Kantuta, Luiz Chirmann, em entrevista, 
disse cogitar a possibilidade de formar parcerias com empresas privadas que se responsabilizem 
pelos cuidados com a Praça Pública localizada no centro da Feira. Não nos parece uma má 
ideia, sempre quando a contrapartida oferecida por parte dos que gerenciam a Feira não 
comprometa os interesses coletivos da comunidade boliviana.

Portanto, conclui-se que a garantia do direito à cultura cabe ao Estado, em razão do 
caráter eminentemente público do setor e, ainda que haja colaboração da iniciativa privada, 
tal fato não isenta o Poder Público de seu dever.

II.II. POLÍTICA CULTURAL PARA A FEIRA DA KANTUTA

Decidida a questão de que cabe ao Estado a tutela dos direitos culturais, nasce então 
a discussão sobre a real necessidade de uma política pública cultural na Kantuta e, no caso 
de sua implementação, qual seria a espécie adequada.

Para adentrarmos nesta discussão, cumpre rememorar que essa feira não é um local 
destituído de práticas culturais, de forma que não se justifica a implementação de algum programa 
público formulado desde o zero. Pelo contrário, o evento não só é rico culturalmente, como 
também já está bastante sólido e institucionalizado, tendo em vista sua existência desde 2001.

Assim, uma eventual política cultural7para a feira não pode se sobrepor à realidade 
nela existente, deve sim dialogar com os atos e ações populares lá construídos. A tarefa de 

7  Por política pública cultural estamos considerando o conceito da autora Lia Calabre, segundo a qual 
política pública cultural seria “um conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam linhas de 
ações públicas mais imediatas no campo da cultura”. (CALABRE, 2005).
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uma política cultural neste contexto nos parece se adequar mais a proposta de fortalecer o 
já criado do que impor algo novo, quiçá destituído de sentido para a comunidade boliviana, 
fenômeno que poderíamos relacionar ao conceito de transculturação (ORTIZ, 1940).

Nas palavras de Martin Cesar Feijó8, trata-se da ideia de construir políticas públicas 
que sirvam à cultura, e não de culturas que se adequem às políticas públicas suplantadas:

Aí que está o x da questão. Existem, como veremos, políticas culturais e políticas 
culturais. Não se pode confundir cultura a serviço da política com política a serviço 
da cultura. Da mesma forma que pode existir política para a proibição, o cerceamento, 
o direcionamento, a imposição, também pode existir a organização para o incentivo, 
para a criação, para o esclarecimento, enfim, para a elaboração cultural que supere a 
própria política que lhe deu origem. (FEIJÓ, 1992, p. 8 e 9).

Em consonância com este conceito, um claro exemplo de políticas culturais pensadas 
e postas em prática no Brasil, adequadas ao local em que foram inseridas, foi a do movimento 
Cultura Viva, definido como9 “uma política cultural voltada para o reconhecimento e apoio 
a atividades e processos culturais já desenvolvidos, estimulando a participação social, a 
colaboração e a gestão compartilhada de políticas públicas no campo da cultura”.

O programa parte da idéia de potencializar o que já existe, valorizando a criatividade 
e a inventividade do povo brasileiro (TURINO, 2013), isto é, a política pública a serviço da 
cultura, e não o contrário.

Note-se, portanto, que a noção de pensar a política cultural em parceria com a 
comunidade, estimulando a cidadania, não é nova.  Neste modelo que se propõe, o protagonista 
do processo de formulação cultural é o próprio individuo alvo da política pública, já que as 
práticas culturais nada mais fazem do que replicar aquilo que os indivíduos desejam vivenciar. 

Aqui, o Estado atua antes como mediador de interesses da própria coletividade do 
que como impositor de um modelo, e a política cultural se vale mais como mecanismo para 
garantir e incentivar a diversidade em sua ampla extensão.

III. CONCLUSÃO

A imigração é uma realidade crescente no cenário nacional. Os bolivianos representam a 
segunda maior população imigrante do país e a Feira da Kantuta consiste um dos seus principais 
espaços de convivência, existência e expressão. Em que pese a importância do evento para os 
próprios bolivianos, sua contribuição vai além, enriquecendo o contexto cultural da cidade 
de São Paulo.

8  FEIJO, Martin Cezar. O que é Política Cultural? São Paulo: editora brasiliense, 1992. 5ª Ed, pags. 8 e 9.
9 Disponível em: <http://culturaviva.gov.br/>. Acesso em: 19 fev. 2019.

http://culturaviva.gov.br/


572

Este artigo, ao adentrar na discussão relacionada ao interesse público intrínseco à 
matéria cultural, concluiu pela responsabilidade estatal na garantia do direito à cultura para 
todos, incluindo os imigrantes.

Com base nesse pressuposto, o trabalho investigou a necessidade de implementação de 
políticas públicas em eventos como o da Feira da Kantuta, concluindo que, frente à diversidade 
e riqueza de manifestos que o evento oferece, quiçá uma política pública cultural não se 
coloque como uma necessidade primordial.

Contudo, é necessário sopesar que a implementação de uma política, nos moldes 
apresentados pelo presente trabalho, isto é: dialogal, horizontal, que se atente ao conteúdo 
cultural desenvolvido pela própria comunidade boliviana no exercício de sua cidadania, poderia 
contribuir para fortalecer, promover e tutelar as práticas populares da Kantuta.

Ante todas as análises tecidas no presente estudo, conclui-se que os imigrantes bolivianos 
trazem para o Brasil um enorme arcabouço cultural com histórias, memórias, sabores e canções. 
Desta forma, quando o Poder Público valoriza e preserva referido patrimônio, não está fazendo 
um bem apenas para a população boliviana que aqui reside, mas também, e principalmente, 
à herança cultural brasileira, que se expande em referências.
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ACESSIBILIDADE CULTURAL, ENVELHECIMENTO E 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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RESUMO: A proposta desse artigo é apresentar a pesquisa intitulada “Participação 
sociocultural da população idosa”. Construída em consonância com as atuais 
políticas públicas dirigidas à população idosa, a pesquisa tem por objetivo entender 
as dificuldades no acesso das pessoas idosas aos espaços culturais. Participam da 
pesquisa pessoas idosas de diferentes regiões do Rio de Janeiro, frequentadoras 
de coletivos de idosos ou outros grupos constituídos a partir de projetos de 
extensão e pesquisa. A proposta inclui a realização de entrevistas e oficinas com a 
população alvo do estudo para a discussão de experiências culturais. Espera-se com 
a iniciativa contribuir na produção de conhecimento na temática, na transferência de 
conhecimento para a sociedade e na formação de recursos humanos em Gerontologia, 
Cultura e áreas afins.

PALAVRAS-CHAVE: Idosos, participação social, acessibilidade cultural, cultura, 
políticas culturais.

Os idosos representam, hoje, um contingente de importância no conjunto 
da população brasileira. Segundo as projeções populacionais a população acima de 
60 anos, considerando o ano de 2017 representava 13,5% dos brasileiros (IBGE, 
2018). Esse aumento da proporção de idosos já é notado nos espaços públicos e a 

1   Doutora em Saúde Pública. Pós-doutora em Terapia Ocupacional. Professora Adjunta do 
Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vice-coordenadora 
do Curso de Especialização em Acessibilidade Cultural. E-mail: claudiareinoso@ufrj.br
2   Doutora em Geografia. Pós-doutora em Terapia Ocupacional. Professora Adjunta do 
Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Superintendente 
de Difusão Cultural do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
Coordenadora do Curso de Especialização em Acessibilidade Cultural. E-mail: patricia.dorneles.
ufrj@gmail.com
3   Doutora em Educação Especial. Professora Adjunta do Departamento de Terapia 
Ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: crebellato.to@gmail.com
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visibilidade deste segmento populacional está avançando rapidamente nos mais diferentes 
espaços sociais, o que traz desafios em diversas esferas, como: econômica, social, cultural, 
de lazer e saúde. 

O Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 no Brasil, reúne em peça jurídica única legislação abrangente versando 
sobre garantias a esta população nos diferentes setores, entre eles: saúde, transporte, habitação 
e também sobre educação e cultura. O Estatuto versa especificamente sobre a cultura em seus 
artigos 20 e 23. O artigo 20 diz que “o idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 
diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade” 
(Brasil, 2003, p.17). O artigo 23 garante a participação dos idosos em atividades culturais e de 
lazer mediante descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) nos ingressos para eventos 
artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos 
locais (Brasil, 2003, p.18).

Por outro lado, as atuais políticas públicas de cultura no Brasil são fortemente perpassadas 
pela Diversidade Cultural. Essa diversidade se manifesta em nossa sociedade não apenas 
em relação às diferentes etnias e povos que nos constituem – indígenas, afro-descendentes, 
europeus, ciganos e outros, como também pode ser entendida nos diversos extratos sociais e 
etários. O Plano Nacional de Cultura (2010) é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, 
estratégias e metas que devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais, 
com o objetivo de orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que 
garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural 
existente no Brasil. O Ministério da Cultura (MinC) estabeleceu neste plano 53 metas a serem 
alcançadas até o ano de 2020. Embora os idosos não tenham destaque explícito no texto, 
estes estão contemplados por meio de sua meta 29 que preconiza que as bibliotecas públicas, 
museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e centros culturais atendam aos requisitos legais 
de acessibilidade para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida, esta ultima é uma 
condição de parte dos idosos. Já a meta 28 prevê aumento em 60% do número de pessoas que 
frequentam museu, centros culturais, cinemas, espetáculos de teatro, circo, dança e música. 
Os idosos como parcela de importância crescente no conjunto da população brasileira podem 
contribuir com esta meta na medida em que sejam incentivados a participarem mais da vida 
cultural das cidades. Neste sentido é necessário identificar as oportunidades que lhe são dadas, 
como se sentem em tais espaços e que possíveis fatores dificultam o acesso desta população 
a estes dispositivos culturais.

As abordagens socioculturais enfocando o estabelecimento de laços através de visitação 
de espaços culturais ou outras atividades podem reforçar a posição de manutenção da cidadania, 
através do acesso cultural e possibilidade de um espaço de reflexão e debate histórico, social, 
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cultural e tecnológico-científico. Percebe-se que normas de inclusão de públicos diversos e 
a participação social dos idosos, podem criar inovação e mudança (Araujo, Cahionni, 2018).

Algumas iniciativas envolvendo o público idoso foram realizadas no país no âmbito da 
Cultura.  Em 2007, o Ministério da Cultura criou o Programa de Fomento e Valorização às 
Expressões Culturais da Pessoa Idosa, com o objetivo de contribuir para que a pessoa idosa 
voltasse a ser protagonista de sua história e auxiliar no enfrentamento do preconceito contra a 
velhice e o envelhecimento no nosso país. Neste mesmo ano, o Ministério da Cultura realizou 
a 1ª Edição do Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa, cujo edital recebeu 265 inscrições e 
premiou 20 iniciativas entre: Teatro, Dança, Música, Literatura, Artes Visuais e outras formas 
de expressão artística. A 2ª Edição do Prêmio, realizada em parceria com o Conselho Nacional 
dos Direitos do Idoso (CNDI), ocorreu no ano de 2010. Nesta ocasião homenageou-se a cantora 
e compositora Inezita Barroso. A 2ª Edição do Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa 
premiou 40 iniciativas culturais, entre estas o “Projeto Oficina Memória e Envelhecimento”, 
promovido pelo Núcleo de Capacitação e Estudos do Processo do Envelhecimento - NUCEPE/
UFMA, em parceria com o Museu Histórico e Artístico do Maranhão (MHAM).

Os Cadernos Museológicos, Acessibilidades a Museus (Cohen; Duarte e Brasileiro, 
2012) sugerem atitudes e boas práticas em relação ao público idoso destacando que 

 “sempre se deve tratar as pessoas idosas com respeito, nunca como se fossem crianças 
ou mentalmente incapacitadas; compreensão e a atenção devem sempre estar na base de 
todo contato; não é preciso falar alto, a não ser que a pessoa demonstre tal necessidade. 
O fato de a pessoa ser idosa não significa que apresente dificuldade auditiva; oferecer 
sempre conforto, como uma cadeira para sentar, é fundamental para que os idosos se 
sintam bem tratados” (Cohen; Duarte e Brasileiro, 2012, p. 152).

O Museu do Futebol criou o programa Museu amigo do idoso que consistiu na participação 
de uma pessoa idosa durante 3 meses, convivendo com a equipe de educadores e orientadores 
do museu duas vezes por semana, durante 6 horas diárias. Escolheu-se dois idosos com perfis 
diferentes (um idoso mais habituado as vivências culturais e outra idosa que não tinha esse 
perfil). A experiência do convívio entre eles e a equipe fez com que as barreiras profissionais e 
pessoais fossem ultrapassadas, possibilitando um ambiente propício para a troca de experiências 
e aprendizados. Por outro lado, ambos os residentes vivenciaram o dia a dia do Educativo e 
do Museu do Futebol, sempre em movimento, seja com a rotina de atendimento, seja com 
a criação de atividades e ações para o público, além das programações culturais e eventos. 

Por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) algumas 
normas não são específicas, mas abrangem a população idosa na medida em que se referem 
a pessoas com mobilidade reduzida. São exemplos dessas normas: as que tratam de rampas, 
especificam os locais das vagas nos estacionamentos, estabelecem a sinalização dos degraus 
nas escadas e a largura das portas etc. Essas normas parametrizam os critérios técnicos 
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necessários à promoção da acessibilidade no que concerne ao ambiente construído, mobiliários 
e equipamentos.

É necessário que as pessoas idosas sejam protagonistas de diferentes iniciativas, e que 
tais iniciativas contemplem os aspectos sociais que envolvem esta população. Construída em 
consonância com as atuais políticas públicas dirigidas às pessoas idosas, a pesquisa intitulada 
“Participação sociocultural da população idosa”, tem por objetivo investigar, entender e 
facilitar a fruição cultural da população idosa no Rio de Janeiro, abordando e intervindo em 
suas dificuldades de acesso aos equipamentos culturais.

Dessa forma pretende-se com esse artigo, apresentar a referida pesquisa e seus resultados 
parciais.  

A PESQUISA “PARTICIPAÇÃO SOCIOCULTURAL DA POPULAÇÃO IDOSA”

 A pesquisa vem sendo desenvolvida desde o segundo semestre do ano de 2018 por 
professores e pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), inseridos no 
grupo de pesquisa “Envelhecimento Humano: Saúde, Cultura e Sociedade”, que foi constituído, 
cadastrado no CNPq e certificado pela UFRJ no ano de 2016. 

 Parte-se do pressuposto de que a universidade tem o dever de ser culturalmente engajada, 
comprometida com a solução de problemas da sociedade e deve promover uma relação 
reflexiva e ativa com o mundo circundante, não abdicando de sua vocação de centro de 
criação, questionamento e crítica do mundo físico e social (Mello et al., 2009; Carvalho et al., 
2017). O compromisso ético-político da universidade com aspectos relacionados à cidadania 
e emancipação dos sujeitos e coletividades é aspecto fundamental e, nesse sentido, a pesquisa 
tem a função de promover a comunicação entre a universidade e seu meio, possibilitando a sua 
realimentação em face da problemática da sociedade e a revisão permanente de suas funções 
de ensino e pesquisa (Biscarte et al.,2014; Carvalho et al., 2017). 

 Segundo Marcellino (1996, p.44) pesquisas realizadas, tanto na Europa, quanto nos 
Estados Unidos concluem que os idosos são, comparativamente às pessoas de outras faixas 
etárias, os que menos frequentam equipamentos de lazer, ou participam de atividades culturais.

Buscar soluções necessárias para uma cultura democrática e inclusiva envolve além da 
abordagem adequada as necessidades de todas as pessoas, a acessibilidade física e atitudinal. A 
acessibilidade física, a mais conhecida, envolve a retirada das barreiras ambientais físicas, nos 
espaços e equipamentos urbanos, nos meios de transporte individual ou coletivo A acessibilidade 
atitudinal, se refere a abordagem livre de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações 
(Freitas, 2014). No que se referem ao idoso alguns fatores ligados a estes aspectos parecem 
não suficientemente compreendidos, o que pode explicar a pouca participação deste público 
em muitos dispositivos culturais. Nem sempre os lugares dispõem de instalações apropriadas, 
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de poltronas para descanso, as informações e identificações muitas vezes são divulgadas 
em letras pequenas e as abordagens “infantilizantes” em relação ao idoso não são raras de 
acontecer. É preciso conhecer na perspectiva dos próprios idosos que fatores os distanciam 
da participação social plena e os afastam da vida cultural.

Outro fator importante que parece contribuir para esta pouca participação dos idosos 
que foi referido por Chiovatto e Aidar (2015) é que os direitos culturais, diferentemente dos 
direitos sociais, ainda são pouco conhecidos e praticados, tais como: “direito à identidade e à 
diversidade cultural (ou direito ao patrimônio cultural); direito à participação na vida cultural, 
que compreende: direito à livre criação; direito ao livre

acesso; direito à livre difusão; direito à livre participação nas decisões de política 
cultural; direito autoral; direito ao intercâmbio cultural” (MinC, 2011 p.19). Os direitos culturais 
são pouco conhecidos no Brasil não só pelos idosos como também pela população em geral.

As barreiras de acesso levam grande parte das pessoas idosas a não terem ingresso 
nos equipamentos culturais, desconhecendo, assim, a importância e os benefícios oferecidos 
pelos mesmos. Abrir possibilidades de acesso é fundamental, considerando-se que, só através 
das experiências culturais, o idoso poderá aprender a gostar das mesmas. Desta forma se faz 
necessário minimizar tais barreiras de alcance à fruição cultural, buscando a participação de 
todas as camadas da sociedade, independentemente das idades. Para a concretização destas 
aspirações é preciso anteriormente conhecer a percepção dos próprios idosos acerca de tais 
aspectos.

A ideia de consumo cultural, participação cultural são alguns conceitos referenciais 
para esta proposta e são aqui abordados brevemente visando sua melhor contextualização. 
De acordo com Behamou (2007) consumo cultural é o conjunto de processos de recepção, 
apropriação e uso de produtos culturais, isto é, bens e serviços nos quais o valor simbólico 
prevalece sobre os valores de uso e de troca. Segundo o autor, o valor de uso é a utilidade 
atribuída pelo público ao produto cultural, abrangendo

diversas funções como a ocupação do tempo livre (ir ao cinema), aquisição de 
conhecimento (leitura de um livro ou ir ao teatro), sensação de prazer (ouvir música) ou 
decoração de um ambiente (expor uma escultura ou pintura), entre outras. Já o valor simbólico 
é o conjunto de significados (estéticos, morais, espirituais, religiosos, transcendentais), que 
o público associa ao produto ou evento. Esses significados têm origem na cultura, ou seja, 
são compartilhados pelas pessoas que têm a mesma identidade cultural. Também se originam 
na interação social, isto é, são construídos socialmente, quando as pessoas se utilizam dos 
produtos-símbolo para se auto-expressarem e se comunicarem com os outros.

Walker, Scott-Melnik, Sherwood (2002) referem que os indivíduos, para participarem 
de atividades culturais, necessitam de dispor de motivação (um conjunto de valores, crenças e 
interesses), bem como dos recursos de tempo, dinheiro, conhecimento e habilidades. Nem todos 
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os indivíduos possuem esses recursos em igual medida. Porém, esses atributos individuais são 
mediados por fatores sociais locais (tipos de vínculos familiares, associativos e comunitários), 
bem como pelos tipos de oportunidades culturais que estão disponíveis. Todos esses fatores 
influenciam como as pessoas se conectam e se engajam em atividades culturais.

O conceito de Capital Cultural elaborado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu 
(2007) é utilizado para explicar a desigualdade do consumo cultural – isto é, a dificuldade ou 
os diferentes modos de consumir bens culturais que não estão relacionados à falta de recursos 
financeiros do público potencial. Na perspectiva de Bourdieu, capital não se restringe ao 
capital econômico (bens econômicos e de produção), mas também se refere ao capital social 
(rede de relações, interconhecimento, vinculação a grupos), ao capital cultural (qualificação 
produzida pela família e pela educação escolar) e ao capital simbólico (ligado às diversas formas 

de reconhecimento). Tal conceito, Capital Cultural, pressupõe que é o ambiente familiar e a formação escolar 
que determinam uma atitude, uma disposição de consumir cultura, mais do que qualquer 
inclinação natural espontânea. As pesquisas de Bourdieu revelaram que há íntima relação entre 
o público que frequentava museus e outros espaços culturais e sua origem socioeconômica, 
bem como seu capital cultural.

Na pesquisa em questão a teoria de Bourdieu ajuda a entender que o gosto pela arte e 
pela cultura não é inato, mas é produzido por meio de conversas, de referências, de imagens e 
do que é valorizado pela família. A frequência com que se consome e a modalidade do consumo 
(gêneros e estilos artísticos preferidos) resultam da inculcação e da adoção de todo um estilo 
de vida. Portanto na presente pesquisa também é intenção investigar tais aspectos entre os 
participantes, contemplando em nossos grupos de discussão questões acerca da escolaridade 
e da história familiar dos idosos participantes, buscando relaciona-los com a fruição cultural.

 Promover a discussão por meio dos encontros grupais com diferentes coletivos de 
idosos sobre a relação entre cultura, consumo cultural e envelhecimento; identificar através 
dos encontros que dificuldades os idosos apresentam em relação à frequência aos diversos 
equipamentos culturais; analisar o impacto da legislação específica acerca do envelhecimento 
com o consumo cultural da população idosa; identificar possíveis diferenças regionais da 
população idosa em sua relação com a cultura; promover eventos científicos na interface 
envelhecimento e cultura e realizar oficinas com a população alvo do estudo para a discussão 
de temáticas referentes á cultura são ações inerentes à pesquisa.

A ação vem sendo realizada em locais de atenção ao idoso, bem como em coletivos de 
idosos constituídos a partir de projetos de extensão e pesquisa ligados a instituições de ensino 
e grupos constituídos de diferentes maneiras.  Inicialmente foi realizado o levantamento dos 
serviços públicos que atendam a população idosa e em seguida o contato via e-mail e contato 
telefônico com os seus gestores visando viabilizar a pesquisa.
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Os participantes da pesquisa são os idosos frequentadores dos diferentes grupos 
previamente selecionados a partir de contatos com os coordenadores.  Como critério de 
inclusão os idosos devem estar inseridos formalmente nos coletivos e apresentarem condições 
cognitivas suficientes para participar das oficinas, dos grupos de discussão e das visitas aos 
equipamentos culturais e falar acerca de suas experiências culturais.

A primeira experiência inerente a pesquisa se deu no âmbito do VI Encontro Nacional 
de Acessibilidade Cultural – IV ENAC com a realização da Oficina“ Acessibilidade Cultural 
e Envelhecimento”. A oficina teve como principal temática a relação estabelecida entre o 
público idoso e o campo cultural. A partir de experiências prévias do público alvo, a proposta 
foi refletir sobre o acesso aos diferentes espaços culturais, buscando identificar e discutir na 
perspectiva dos idosos, os principais fatores que os aproximam ou os afastam das vivências 
culturais. A oficina incluiu uma visita ao Museu da Geodiversidade da UFRJ com posterior 
roda de conversa sobre a experiência.  

A pesquisa, ainda em sua fase inicial, tem obtido resultados parciais semelhantes aos 
relatados na publicação “Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2013-2014)” (Jordão, 
Alucci, 2014), onde as atividades realizadas em casa são as mais citadas, tais como: assistir 
filmes, escutar músicas. Entre as atividades culturais realizadas fora de casa, os idosos referem 
principalmente a ida ao cinema, as festas regionais e shows de música. 

De acordo com Jordão e Alucci (2014), 15% dos entrevistados afirmaram ter o hábito 
de frequentar/participar de atividades em museus e galerias;  2% afirmaram participar de 
atividades em museus e galerias como o que mais gostam de frequentar/praticar, mas não foi 
atingida uma porcentagem mínima de respostas que elegesse a participação em atividades em 
museus e galerias como  a opção mais frequentada/praticada no cotidiano dos entrevistados, 
frente às outras práticas culturais investigadas. Os idosos são o segmento populacional menos 
atendido por projetos culturais e de lazer. Segundo os números disponibilizados, metade dos 
entrevistados idosos não frequentaram cinema, nem museus, nem foram a shows em um 
período de um ano (Jordão, Alucci, 2014).

Os dados apresentados não significam necessariamente queda ou ausência de interesse 
pessoal. Para muitas pessoas idosas, principalmente as mais velhas, a participação em atividades 
culturais não é determinada apenas de acordo com o interesse pela atividade em si; envolve, 
entre outros fatores. Os mais relatados, segundo os resultados parciais da pesquisa foram: 
ausência de espaços culturais próximos da residência; distância dos espaços, o que implica em 
horas no deslocamento; ausência de companhia; impossibilidade devido a questões familiares 

(cuidar dos netos, por exemplo) e dificuldades de acessibilidade dos próprios espaços, tais 
como escadas longas e ausência de elevadores. 

A pesquisa vem sendo sistematicamente submetida ao acompanhamento e a avaliação 
constante de seus resultados por parte de todos os envolvidos em suas etapas. 
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O acompanhamento das ações é realizado por meio de relatórios periódicos, pela 
identificação precoce das dificuldades em sua execução, pela análise constante de seus resultados 
parciais, pela qualidade dos produtos acadêmicos gerados e, ainda, por sua externalidade.

Relatórios periódicos- As ações da pesquisa são descritas em relatório mensal constando 
todas as atividades realizadas. O monitoramento dos dados coletados no trabalho de campo 
será consolidado em um relatório com periodicidade semestral.

Identificação das dificuldades na execução da pesquisa- as dificuldades são detectadas 
e discutidas o mais rápido possível por meio de reuniões semanais da equipe executora.

Análise constante dos resultados parciais- análise constante dos resultados esperados 
tendo por base o cronograma da pesquisa.

Qualidade dos produtos obtidos- Este aspecto leva em conta a proporção de produtos 
obtidos em relação aos esperados e a qualidade dos mesmos, que pode ser considerado em 
relação aos aceites dos artigos e de trabalhos nas modalidades em que forem submetidos.

Externalidade – Este aspecto está relacionado com a relação com a comunidade, com 
o público alvo, com o desenvolvimento de parcerias, com o bom andamento das ações do 
projeto, bem como a frequência de estudantes, profissionais e público alvo nos seminários e 
encontros propostos pela equipe executora da pesquisa.

Ao longo dos encontros tem sido facilitado e estimulado que os idosos participantes 
expressem suas impressões, críticas e sugestões em relação à proposta. É previsto que ao final 
de cada encontro se realize uma avaliação verbal da atividade desenvolvida.
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POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS: O PARADIGMA 
DA ACESSIBILIDADE CULTURAL PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA

Desirée Nobre Salasar 1

Valmor Scott Jr 2

Francisca Ferreira Michelon3

RESUMO: Apresenta-se uma breve reflexão acerca dos processos de exclusão da 
pessoa com deficiência na sociedade e discuti-se o paradigma da acessibilidade 
cultural através das políticas públicas internacionais e nacionais colocadas a partir 
do último quartel do século XX até os dias atuais. Conclui-se com uma análise da Lei 
Brasileira de Inclusão e a dificuldade de sua aplicabilidade em ambientes culturais. 

PALAVRAS-CHAVE: Regulação e Emancipação, Acessibilidade Cultural, Pessoa 
com Deficiência.

INTRODUÇÃO

Desde o final do século XX a sociedade ocidental vem incorporando modos 
de perceber e considerar a diversidade das populações. Entretanto, por mais que 
se tenha passado a olhar para o outro, os olhares ainda são carregados de estigmas 
de tempos nos quais não se aceitava que este outro fosse diferente, ou que não se 
encaixasse nos padrões sociais vigentes. 

Nesse amplo campo da acessibilidade, a questão que subsiste no processo 
de inclusão da pessoa com deficiência em ambientes culturais é a resistência à 
invisibilidade, aqui entendida pelo argumento de Boaventura Santos no texto 
“Para além do pensamento abissal” (2007). A concepção do sociólogo de que a 
contemporaneidade é marcada por uma forma de pensamento que se funda em 
um sistema polarizado entre o visível e o invisível, pode explicar como uma parte 
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da realidade, escondida em campos de invisibilidade passa a “não ser” e, como diz o autor 
“inexistência significa não existir sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível”(p.4). 
A deficiência é inserida nos territórios de invisibilidade por diversos modos e em decorrência de 
fatores que nem sempre estão a ela associados, mas que contribuem para a incomunicabilidade 
que se instaura entre a pessoa com deficiência e as demais. As deficiências sensoriais e 
cognitivas operam em territórios de isolamento da comunicação, as deficiências físicas ou 
múltiplas operam na dificuldade do acesso, ou ainda, somam essa a anterior. Em ambos os 
casos, a deficiência se instaura no isolamento, que por sua vez provoca a invisibilidade e em 
decorrência, o sentido de inexistência.

A princípio, vencer a invisibilidade resultaria em recuperar o sentido de existência 
e, portanto, do ser relevante. Esse é o paradigma da acessibilidade que age sobre os fatores 
excludentes, encontrando soluções ou mediações pontuais, ou seja, promovendo os recursos 
que minimizam ou controlam os efeitos dos agentes impeditivos do acesso.

Entretanto, aos poucos a sociedade vai acolhendo algumas demandas desta parcela 
da população e entendendo um pouco mais sobre a sua realidade. Porém este é um processo 
longo, que demanda uma mudança de paradigmas de tudo que já foi colocado sobre as pessoas 
com deficiência até os dias atuais. Para se entender um pouco deste processo buscaram-se 
em alguns teóricos que analisam a sociedade e o conhecimento, pontos relevantes para esta 
reflexão. 

Zygmunt Bauman, no texto a construção social da ambivalência (1991), apresenta 
uma discussão dividindo a sociedade em três grupos: Amigos, Inimigos e Estranhos. Segundo 
o autor, amigos são aquelas pessoas que dominam a sociedade, são moldados pelo dever 
moral, dotados de responsabilidades e “criados pela pragmática da cooperação” (p. 63). Os 
amigos têm o compromisso de controlar a classificação e a designação com relação aos outros 
grupos. Em contraposição a este grupo, estão os inimigos. Estes, por sua vez, são “criados 
pela pragmática da luta” (p.63), onde se rebelam contra a dominação dos amigos, os deveres 
morais e as responsabilidades. Assim, os inimigos, de acordo com Bauman, acabam por criar 

um ambiente hostil e de rivalidade recíproca para com o outro grupo. Esta dualidade 
acaba criando uma ambivalência. 

Entretanto, o autor traz ainda um terceiro grupo, que não se encaixa em nenhum dos 
dois primeiros, são os estranhos. Estes seriam aqueles que não estão nem de um lado, nem de 
outro, mas que podem estar em ambos. São aqueles que “militam contra uma coisa ou outra” 
(p. 65), sendo assim indefiníveis. Os estranhos expõem os amigos e inimigos ao caos, pois 
são contra ao poder ordenador da oposição entre os grupos e suas narrativas. Entendendo 
este caos como algo perturbador, os amigos acabam por classificá-los como estranhos e, por 
consequência, estes últimos culminam segregados. 
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Para Bauman, “enquanto a segregação for contínua e rigorosamente preservada 
haverá pouca chance de que jamais diminua a probabilidade de desentendimento (p. 66)”.  
Assim, os estranhos estando segregados, podem até estar “fisicamente próximos, porém estão 
espiritualmente distantes” (p.69), e para os amigos e inimigos, isso é o que importa, pois 
entendem que assim, o caos poderá estar controlado.  Entretanto, os estranhos tendem a não 
querer permanecer segregados e sim, buscam reivindicar “o seu direito de ser um objeto de 
responsabilidade” (idem). 

Uma leitura possível destes grupos que Bauman apresenta seria: o Poder Legislativo 
como os Amigos, pois sua incumbência é manter a ordem e a moral de um país, os Inimigos 
seriam a população sem deficiência e os Estranhos, a população com deficiência. Cabe salientar 
que no Brasil, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 
Censo de 2010, existem 45 milhões de pessoas com deficiência no país. 

Ainda na obra Modernidade e Ambivalência, Bauman discute o conceito de Emancipação. 
Para este autor, emancipação significa “a aceitação da própria contingência fundamentada no 
reconhecimento da própria contingência como razão suficiente para viver e ter permissão de 
viver” (p. 248). Assim, segundo o autor é preciso respeitar a alteridade no outro, entendendo 
que cada ser é único e que “ser diferente é o que nos faz semelhante” (p. 249). 

REGULAÇÃO E EMANCIPAÇÃO: PARADIGMA DA MODERNIDADE

Regulação e Emancipação são dois pilares bastante discutidos e presentes na obra de 
Boaventura de Sousa Santos. O autor argumenta que há uma tensão dialética constante entre 
regulação e emancipação, constituindo-se assim, um paradigma da modernidade.

Este paradigma parte de discussões entre a ciência e sua relação com a sociedade, 
bem como dos seus movimentos de evolução para uma concepção do que seriam as ciências 
sociais e de como são produzidos os seus conhecimentos. 

Os processos regulatórios partem do princípio da dominação entre grupos sociais, de 
uma contingência de viver sob uma ordem, pois do contrário se viveria em um caos. Assim, a 
regulação tem como objetivo o “bom convívio” entre todos os integrantes de uma sociedade. 
Nada mais é que um processo mecanicista que busca uma hegemonia. 

Segundo este autor, “as leis da ciência moderna são um tipo de causa formal que 
privilegia o como funciona das coisas em detrimento de qual o agente ou qual o fim das coisas” 
(Santos, 2012, p. 16). Para Santos, o conhecimento que se assenta na formulação de leis é 
fundamentado numa ideia de ordem e estabilidade.  Entretanto, Boaventura argumenta que 
atualmente há uma crise do paradigma dominante em detrimento de um resultado interativo 
entre uma pluralidade de condições sociais e teóricas. 
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É nesta crise que surge algo novo, uma mudança de um paradigma dominante para 
um emergente. A partir daí surgem discussões sobre emancipação. A emancipação, segundo 
Boaventura, é uma ruptura epistemológica onde os cientistas têm uma nova percepção acerca do 
conhecimento e da sociedade. É neste contexto que se abre uma discussão sobre o papel social 
do pesquisador, que por sua vez, estão mais abertos a novos olhares. “Essa versão recupera o 
sujeito na sua vigência e deixa de lado um modelo puramente causalista da actividade humana, 
o qual tinha abandonado a referência ao sentido” (2012, p.231). Assim, a emancipação busca 
olhar para o contexto social dos sujeitos de forma a construir espaços onde seja possível 
transformar estereótipos vigentes, reatualizando, desta forma, o papel social da ciência e das 
técnicas. 

Para além desta transformação, faz-se necessário que a ciência seja reapropriada para a 
sociedade de forma a garantir um espaço de maior participação social e comunicativo. Dentro 
do paradigma emergente, da emancipação, têm-se pessoas/cientistas sensíveis ao próximo, ou 
seja, que não apenas olham para o contexto social, mas que o veem e se preocupam com o que 
viram. A partir disto, buscam novas soluções, são as chamadas ciências sociais emergentes. 

POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS: A INCLUSÃO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA EM PROCESSOS REGULATÓRIOS

A invisibilidade da pessoa com deficiência na sociedade é histórica e remete à 
Antiguidade2. Por muito tempo esta parcela da população foi vista como àqueles que não 
possuem utilidade na vida em sociedade, ou que a ela não pertencem. Desta forma, enquanto 
as sociedades avançavam e as políticas públicas culturais iam garantindo aos cidadãos o direito 
à cultura, a inclusão da pessoa com deficiência em ambientes culturais não era discutida, e 
muito menos, colocada em prática, uma vez que estas pessoas não frequentavam estes espaços. 

No âmbito mundial, há quase trinta anos, a UNESCO vem discutindo e fomentando 
questões norteadoras no que tange à Diversidade Cultural e à salvaguarda do patrimônio 
cultural material e imaterial. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural3, redigida 
em 2002, é resultado da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO), ocorrida no ano anterior. O presidente da UNESCO, na 
ocasião, chegou a declarar que “a diversidade cultural é tão vital para o ser humano quanto à 
biodiversidade para os seres vivos”. Ainda neste documento, em seu artigo 5º que diz respeito 
aos direitos culturais, a UNESCO defende que:

Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, que são universais, 
indissociáveis [...]

2   Carvalho-Freitas (2007)



589

Nessa mesma linha de pensamento, converge o conteúdo da Carta Cultural IBERO-
AMERICANA de 2006, na qual os direitos fundamentais aparecem coligados a três princípios: 
o da universalidade, da indivisibilidade e da interdependência. 

O exercício do direito cultural
desenvolve-se no âmbito do caráter integral dos direitos humanos, de forma tal que 
esse mesmo exercício permite e facilita, a todos os indivíduos e grupos, a realização de 
suas capacidades criativas, assim como o acesso, a participação e a fruição da cultura. 
Esses direitos são a base da plena cidadania e tornam os indivíduos, no conjunto social, 
os protagonistas dos afazeres do campo da cultura (CARTA CULTURAL IBERO-
AMERICANA, 2006, p. 8).

 Desta forma, para além de ser uma resultante da inserção do ser humano nos diversos 
contextos e de um direito humano, a cultura é conceituada, ainda, como “uma totalidade de 
normas, valores, crenças e tradições de uma determinada coletividade, que porta uma identidade 
específica” (ALVES, 2010, p. 550).

Assim, entende-se a cultura como um “instrumento de identidade, no qual o indivíduo 
pode, se lhe for dado acesso, usufruir, apropriar-se e resignificar espaços existentes” (Dorneles; 
Lopes, 2016, p. 177).

A amplitude dos aspectos aos quais se dirige, faz com que o conceito de cultura pareça 
de dimensão inapreensível, como evidencia o texto emanado da Conferência Mundial de 
Políticas Culturais de 1982, que define a cultura como

sendo o conjunto de características espirituais e materiais, intelectuais e emocionais que 
definem um grupo social. [...] Englobando modos de vida, os direitos fundamentais da 
pessoa, sistema de valores, tradições e crenças, e o Desenvolvimento como um processo 
complexo, holístico e multidimensional, que vai além do crescimento econômico e 
integra todas as energias da comunidade [...] fundado no desejo de cada sociedade de 
expressar sua profunda identidade (MACHADO, 2012, p. 78). 

Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 251, os direitos culturais estão 
estabelecidos na categoria dos direitos fundamentais. O pedagogo e educador, Paulo Freire, 
na já clássica obra “Pedagogia do Oprimido” diz que “a ação cultural é uma ação coletiva 
e engajada para a libertação”, desta forma é traduzida em “uma ação política”. (FREIRE, 
1980, p. 37). Essa ideia é complementada no ano seguinte quando este autor argumenta que 
a ação cultural “é caracterizada pelo diálogo libertador, que promove conhecimento e práxis, 
comunhão de sujeitos participantes da transformação da realidade” (FREIRE,1979, apud 
DORNELES; LOPES, 2016, p. 175). Resgatando esta perspectiva freireana, observa-se que 
só a partir de 2003 ocorreram significativas mudanças nas políticas culturais do país. Estas, 
hoje ofuscadas pela situação política em que se encontra o Brasil, representaram a proposta 
de um novo paradigma: a inclusão. 
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A inclusão emerge como um princípio que se incorpora ao movimento de luta das 
pessoas com deficiência, do qual, em âmbitos internacional e nacional, surgem os textos de leis 
e decretos, dentre eles, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, promulgado em 2015.

Uma breve análise dos documentos acima citados demonstra processos regulatórios que 
ao elencarem a diversidade e a universidade como pilares deste panorama legal internacional 
e nacional, desconsideram a complexidade que estes conceitos demandam para que sejam 
efetivados. Caracteriza-se aqui uma regulação que busca uma homogeneização entre amigos, 
inimigos e estranhos. 

Na processualidade destes acontecimentos, os primeiros direitos adquiridos por pessoas 
com deficiência, na área da cultura, expressavam o pálido início de uma intenção inclusiva 
que se resumia a assegurar a gratuidade (ou valores acessíveis) a espetáculos, shows e demais 
produtos culturais. Tal garantia deu visibilidade a uma parcela da população que pela dificuldade 
de acesso aos equipamentos e produtos culturais, continuava a manter-se invisível. O acesso, 
portanto, passou a ser a reivindicação e dele, tornado o objetivo, cunhou-se a expressão 
“acessibilidade cultural” (DORNELES; JÚNIOR, 2014). Este se tornou um campo complexo 
e interdisciplinar que demanda levar em conta a natureza das limitações, dentro das quais se 
enumeram diversas categorias e o entendimento de que são os espaços que devem estar aptos 
para receber os públicos e suas diversidades. 

Ainda que sem protagonismo no cenário mundial, é a partir do governo de esquerda 
(2003 – 2016) que o Brasil passa a aderir ao entendimento de cultura através da diversidade 
cultural como um princípio norteador das políticas culturais. Por essa época, iniciou-se o 
processo de valorização e incremento de políticas e ações voltadas aos grupos considerados 
alijados, marginalizadas ou excluídos da sociedade, entre esses, o das pessoas com deficiência4. 

No Brasil políticas afirmativas foram vinculadas ao Plano Nacional de Cultura5 (PNC), 
que através do Ministério da Cultura dialogou com as diferentes parcelas da sociedade, até 
então não eram contempladas e valorizadas pelas políticas públicas do Estado. Dentre as 
metas do PNC, destacam-se neste artigo, duas: a meta 28 que prevê um aumento de pessoas 
que frequentam ambientes culturais e a meta 29 que busca a garantia do acesso aos espaços 
culturais e seus acervos pelas pessoas com deficiência. A meta 34 que prevê melhorias nas 
instalações destes equipamentos culturais também contempla uma ação relativa à acessibilidade 
para pessoas com deficiência.  Ainda neste contexto das políticas de valorização da diversidade 
surge também o Programa Cultura Viva6 que reafirmava a multiplicidade dos movimentos 

4  Plano Viver sem Limites – Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2011). 
5  O Plano Nacional de Cultura é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes estratégias e 53 metas que 
devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais. Tendo sido criado pela Lei 12.343 de 2 de 
dezembro de 2010, o plano tem validade de 10 anos (BRASIL, 2010).
6   O objetivo principal do Programa Cultura Viva era promover o acesso aos meios de fruição, produção e 
difusão cultural, assim como de potencializar energias sociais e culturais, visando a construção de novos valores 
de cooperação e solidariedade (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2004).
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culturais contemporâneos e a diversidade como parte da história de da conjuntura brasileira 
(RIBEIRO; BRASIL, 2016). 

Dentro do Plano da Secretaria de Economia Criativa (SEC), que visava políticas, 
diretrizes e ações de 2011 a 2014, encontram-se quatro princípios norteadores: Inovação, 
Diversidade Cultural, Sustentabilidade e Inclusão Social, assim a SEC entendia que 

a economia criativa brasileira só seria desenvolvida de modo consistente e adequado à 
realidade nacional se incorporasse na sua conceituação a compreensão da importância 
da diversidade cultural do país, a percepção da sustentabilidade como um fator de 
desenvolvimento local e regional, a inovação como vetor de desenvolvimento da 
cultura e das expressões de vanguarda e, por último, a inclusão produtiva como base 
uma economia cooperativa e solidária. (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2011). 

A política cultural, segundo a referência supracitada, 
deve ser entendida como um conjunto de iniciativas que visam à promoção da produção, 
difusão e usos da cultura e à preservação e divulgação do patrimônio histórico (2016, 
p. 175). 

Em 2015 é promulgado o então Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira 
de Inclusão (LBI). Sendo, atualmente, a legislação mais abrangente para esta parcela da 
população, pois engloba todas as dimensões de acessibilidade (arquitetônica, atitudinal, 
comunicacional, instrumental, metodológica e programática) entende-se sua relevância no 
contexto de inclusão social da pessoa com deficiência na sociedade brasileira. Em seu artigo 
42 é garantido à pessoa com deficiência o acesso à cultura em igualdade de oportunidade 
com as demais pessoas. Entretanto, faz-se necessário analisar com cautela o contexto em que 
esta legislação se insere. 

A Lei Brasileira de Inclusão foi uma construção social advinda do movimento das 
pessoas com deficiência, após a Convenção da ONU (2006). Entretanto, até que ponto este 
processo regulatório dá conta da realidade em que os sujeitos de direito deste estão inseridos?

Com uma perspectiva emancipatória, a LBI busca dar visibilidade e acessibilidade para 
a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Porém, este respaldo legal que garante, 
por exemplo, o acesso à cultura e aos ambientes culturais é uma ilegítima emancipação. 

Os sujeitos de direito deste estatuto acabam por gozar de uma inclusão que ao mesmo 
tempo em que visa incluir, acaba excluindo acentuando o estigma da pessoa com deficiência 
enquanto um estranho, ou invisível. 

No que tange aos ambientes culturais, para que a pessoa com deficiência tenha acesso 
em igualdade de oportunidades, como traz a lei, faz-se necessário que este ambiente tenha 
sido planejado sob os princípios do Desenho Universal e que tenha passado por uma equipe 
interdisciplinar. 
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O Desenho Universal, que segundo a LBI, 
é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas 
as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo recursos 
de tecnologia assistiva (BRASIL, 2015). 

Do contrário, ter-se-á soluções que ao invés de incluírem, serão fontes para a segregação 
e até mesmo, a exclusão efetiva.  Estas práticas de exclusão, em grande maioria inconsciente, 
são motivadas a evidenciar as diferenças entre os grupos, pelo viés do estigma das deficiências. 

Ou seja, em consonância com os autores e conceitos apresentados neste artigo, esta 
busca pela regulação, que embora seja sensível às questões fundamentais relacionadas às 
deficiências, ainda carece de uma perspectiva onde o Estado tenha interesse no pleno exercício 
da cidadania cultural por parte da sua população. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos contextos inter e nacionais as políticas públicas culturais vêm apresentando 
ganhos significativos para pessoas com deficiência. Estes provêm do início de um processo 
de visibilidade dos sujeitos e suas diferenças, bem como dos movimentos emancipatórios 
desta parcela da população. 

Entretanto, retomando a discussão apresentada por Bauman, os amigos e os inimigos 
não se encontram preparados para incluir os estranhos em seus grupos. Em uma leitura 
contemporânea, é dizer que as elites dominantes ainda não veem as pessoas com deficiência 
enquanto sujeitos em potencial de fruição cultural. Desta forma, por mais que haja um movimento 
de regulação sob uma perspectiva emancipatória, que vai garantir que estas pessoas sejam 
consideradas sujeitos de direito, estes esbarrarão no exercício deste direito. 

Desta maneira, pergunta-se: Somente a criação de legislações será plausível para 
que a inclusão da pessoa com deficiência seja efetivada? A acessibilidade cultural dar-se-á 
simplesmente pelo fato da pessoa estar em um ambiente cultural?

Acredita-se que os processos regulatórios são necessários para que haja um movimento 
que busca uma continuidade da vida e que garanta, minimamente, a estes sujeitos uma vida 
cidadã. Assim, a legislação que visa à inclusão da pessoa com deficiência é um processo 
emancipatório de autorregulação que busca a dignidade destes sujeitos.

Entretanto, como bem afirma Boaventura, a crise deste paradigma dominante recai 
sobre alienação à realidade do contexto do outro. Assim, somente a legislação não dará 
conta do exercício da cidadania cultural, pois não garantirá a fruição plena da pessoa com 
deficiência e a sua interação com o meio. É preciso repensar os ambientes culturais e os seus 
discursos. Incluir é acolher, respeitar e acima de tudo, entender que ser diferente é o que nos 
faz semelhantes. 
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Desta forma, cabe entender que ao olhar para o contexto social e pensar novos princípios 
busca-se causar uma situação desconfortável ao que já está posto e a partir daí ir transformando 
as realidades.
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O TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS É LEGAL – A 
PERSPECTIVA DOS TILS SOBRE A ACESSIBILIDADE EM 

EVENTOS CULTURAIS

Celina Nair Xavier Neta1
 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o Tradutor Intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais (TILS) como um agenciador de políticas culturais, ou 
seja, um agente promotor da acessibilidade cultural junto às comunidades surdas no 
Brasil. Trata-se de um recorte preliminar da pesquisa de doutorado em andamento 
que tem como foco analise da tradução e interpretação de libras realizadas em 
espetáculos teatrais. Durante a coleta de dados foram entrevistados cinco TILS com 
experiência em tradução e interpretação de Libras no teatro. Este artigo contextualiza 
conceitualmente a Língua Brasileira de Sinais – Libras, a Comunidade e a Cultura 
Surda e, a partir dos excertos das entrevistas é possível refletir sobre a importância 
do TILS nos espaços culturais para a promoção da acessibilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Política cultural, Libras, comunidade surda, tradução, 
acessibilidade

INTRODUÇÃO

“O homem precisa de algum conhecimento para sobreviver, 
mas, para viver precisa de arte.” (Viviane Mosé)

O presente trabalho pretende apresentar o tradutor interprete de libras (TILS) 
como um agente promotor das políticas culturais e um parceiro na promoção do 
acesso das comunidades surdas a espaços culturais. O conceito de políticas culturais, 
assim como as pesquisas envolvendo a Libras é recente no país, sendo assim a 
proposição de uma aproximação entre as duas áreas do conhecimento pode parecer 
um investimento ousado já que poucas são as produções acadêmicas publicadas 
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (PGET) da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Tradutora intérprete de Libras na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e Professora de Libras na Faculdade São Francisco de Assis – UNIFIN. 
celinaxavier67@gmail.com
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associando tais conceitos, no entanto o esforço é válido e necessário tendo em vista as poucas 
informações sobre a atuação de TILS no âmbito cultural. 

O artigo, aproxima as discussões sobre as políticas culturais que, inicialmente são 
conceituadas como ações e/ou propostas desenvolvidas pela gestão pública, entidades não-
governamentais e companhias privadas, com o objetivo de promover o acesso de pessoas surdas 
a eventos  culturais, por meio de intervenções sociais com a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
e os demais conceitos que circundam esta temática como: a atuação e a formação dos TILS 
e a cultura surda. 

A partir de uma perspectiva sócio-antropológica da surdez e pautada no campo 
epistemológico dos Estudos Surdos são apresentados dados e análises preliminares de uma 
pesquisa de doutorado em andamento sobre a tradução roteiros de espetáculos teatrais em 
português para Libras. O recorte realizado evidencia o quanto a atividade do tradutor intérprete 
contribui na produção eventos culturais e no quanto sua presença potencializa o intercâmbio 
cultural entre surdos e não-usuários da língua de sinais.

CONTEXTUALIZANDO

A Língua Brasileira de Sinais – Libras é uma língua visual-espacial articulada através 
das mãos, das expressões faciais e do corpo, é uma língua natural usada pela comunidade surda 
brasileira.  No Brasil, foi oficializada pela Lei Federal 10.436 de 2002, que a reconhece como 
língua oficial posteriormente, o Decreto Federal número 5626 de 2005 regulamentou a lei 
de 2002. O capítulo V da já citada lei federal dispõe sobre a formação do tradutor intérprete 
de Libras – TILS definindo-o como a pessoa ouvinte com formação em nível superior, que 
possui competências e habilidades tradutórias para a realização da tradução e interpretação 
de forma simultânea e consecutiva. Além disso, o Decreto Federal ainda determina que a 
comprovação de proficiência se fará por meio de participação de um exame promovido pelo 
Ministério da Educação – a saber, o Programa Nacional para a Certificação de Proficiência 
no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras e para a Certificação de Proficiência 
em Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa – PROLIBRAS.

 I - profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência em Libras 
para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e 
com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, 
para atuação em instituições de ensino médio e de educação superior; II - profissional 
ouvinte, de nível médio, com competência e fluência em Libras para realizar a 
interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação 
em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação no 
ensino fundamental; (BRASIL, 2005).

O tradutor intérprete de Libras (TILS) para Quadros (2007) é o profissional que domina 
a língua de sinais e a língua falada do país e que é qualificado para desempenhar a função 
de intérprete. No Brasil, o intérprete deve dominar a Língua Brasileira de Sinais e a Língua 
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Portuguesa. Ainda sobre o processo de interpretar da Libras para a Língua Portuguesa, a 
autora esclarece que, trata-se de um ato cognitivo-linguístico, ou seja, é um processo em que 
o profissional intermediará intenções comunicativas em duas línguas distintas, e em que é 
preciso considerar as especificidades das modalidades de uso das línguas envolvidas (visual-
gestual/ oral – auditiva). 

Por ser a Libras um assunto ainda recente no meio cultural no Brasil, muitos são os 
mitos em torno desta língua e dos seus usuários, julgo ser este trabalho um espaço produtivo 
para desfazer algumas destas ideias equivocadas sobre a língua de sinais e sobre a tradução 
e interpretação da mesma. Um equívoco muito recorrente é pensar que, conhecer Libras 
seja suficiente para atuar e exercer a função de tradutor intérprete. O exercício da profissão, 
no entanto, exige além da qualificação, formação e certificação o domínio de estratégias 
tradutórias e de modelos de interpretação referentes a sua atuação, bem como preceitos éticos 
de confiabilidade (sigilo profissional), imparcialidade, discrição, fidelidade e distanciamento 
profissional. Portanto, a pessoa pode ser fluente em Libras, mas não apresentar as habilidades 
tradutórias necessárias ao exercício da profissão. (QUADROS,2007)

Considero importante ressaltar que na ausência de TILS, a interação entre surdos e pessoas 
não-usuárias de Libras fica prejudicada resultando em segregação, exclusão e desmotivação por 
parte da comunidade surda. Os surdos sem acesso às discussões e informações que circulam 
na língua oral veem negados seus direitos linguísticos e, portanto, são tolhidos do exercício 
da cidadania. Garcia (2011) afirma que os surdos têm acesso à língua de sinais – sua língua 
natural e nativa – trata-se de um direito linguístico apoiado pelo Artigo 30 da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, bem como pela Declaração Universal dos Direitos Linguísticos e 
pela Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, 
Religiosas e Linguísticas. Os direitos humanos e linguísticos dos surdos são pauta permanente 
e questão central na agenda de trabalho da Federação Mundial dos Surdos.  

Pereira (2015) atenta para o fato de que, é por meio da língua de sinais que os surdos 
ampliam o conhecimento de mundo. Esta língua é, portanto, a forma de expressão e de acesso ao 
conhecimento, utilizada pelas comunidades surdas. Além de um direito linguístico assegurado 
a estas comunidades, é também o principal artefato cultural da cultura surda. Mourão sobre 
a Língua de sinais é contundente ao afirmar que: “A diferença está na língua. Não somos 
deficientes, somos uma minoria linguística.” (MOURÃO, 2011, p.38)   

No Brasil, a Lei de Inclusão (LBI) n. 13.146 de 2015, define acessibilidade no artigo. 
53 como um direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver 
de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Além 
disso, a lei dispõe sobre a garantia da acessibilidade no acesso à informação e a bens culturais.

Art. 42.  A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso: 
I - a bens culturais em formato acessível; II - a programas de televisão, cinema, teatro 
e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível; e III - a monumentos 
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e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais 
e esportivos. (BRASIL, 2015)

Visando a promoção da inclusão social de pessoas com deficiências, abriu -se um 
campo produtivo para a atuação dos TILS, que passaram a ser requisitados para traduzirem 
e interpretarem eventos culturais do português para Libras, espaço este, que ampliou as 
possibilidades de atuação e de reflexão sobre o papel da tradução e interpretação de Libras. 
Franco (2016) no entanto, destaca que ao pesquisar sobre a participação de surdos em eventos 
culturais promovidos em português, percebe que há um aumento de demanda, porém seu 
estudo evidencia também que a resistência ainda é muito presente por parte de agentes e 
produtores culturais dada a desinformação de produtores. Franco ainda destaca que a pouca 
informação acarreta em descomprometimento na contratação de TILS qualificados e aptos 
na realização do trabalho.

Karnopp (2010) ressalta que a Língua de Sinais é fundamental para a comunidade 
surda, não apenas pela convergência de interesses políticos e sociais necessários aos membros 
da comunidade, mas pela predominância de um desejo de compartilhamento e pertencimento 
a uma comunidade.

A língua de sinais mostra-se fundamental na identificação da comunidade surda, 
embora outros aspectos sejam importantes como a convergência de aspectos políticos, 
sociais e linguísticos entre os membros dessa comunidade. Há considerável evidencia 
para se afirmar que as pessoas surdas desejam estar juntas e formar uma comunidade 
[...] partilhando de uma mesma língua e de uma mesma cultura. (KARNOPP, 2010, 
p.163)

Este sentimento de pertencimento a uma comunidade e o compartilhamento dos mesmos 
artefatos linguísticos e culturais, experiências visuais e narrativas pautados pela centralidade 
da Língua de sinais configuram-se como um espaço constitutivo de identidade e de diferença 
e abrindo um campo discursivo nomeado como Estudos Surdos onde são problematizados e 
investigados os conceitos de cultura surda e as representações sobre a surdez. 

A criação do espaço discursivo dos Estudos Surdos constituiu, nessa lógica, uma 
possibilidade de problematizar os discursos hegemônicos sobre a surdez, buscando 
uma transformação nas representações dominantes em relação às identidades surdas, 
que as colocavam no território da anormalidade ou da deficiência. Enlaçado à trama 
epistemológica das diferenças teorizadas no campo dos Estudos Culturais na pós-
modernidade. (FERNANDES; MOREIRA, 2014, p. 55)

Os Estudos Surdos estão ancorados na centralidade da linguagem, ou seja, neste campo 
epistemológico, as pesquisas sobre a Língua de Sinais e a cultura surda ganham um espaço de 
destaque. As identidades surdas que passam a ser identificadas como prática de significação 
de produção de sentido dos surdos sobre o mundo, perspectiva esta que contribui para a 
construção de novas representações sobre a surdez, e também para a quebra de paradigmas e 
mitos que envolvem a comunidade surda. 
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Na perspectiva sócio antropológica da surdez o conceito de cultura surda é potencializado 
por mudanças nas representações sobre os surdos. A cultura surda foi inicialmente conceituada 
por Strobel (2008) como, a forma pela qual os surdos compreendem o mundo e buscam ajustar-
se a ele por meio de suas experiências visuais. A autora elencou como artefatos culturais: a 
linguística, a literatura surda, a vida social e esportiva. Não sendo estes elementos apenas 
partes constituintes da cultura, mas sim potentes artefatos capazes de expressar as formas de 
ser e de viver dos surdos. 

[...] a cultura surda é o padrão de comportamento compartilhado por sujeitos surdos 
na experiência trocada com os seus semelhantes quer seja na escola, nas associações 
de surdos ou encontros informais. Isto origina a identificação de pertencer a um povo 
distinto, caracterizado por compartilhar língua de sinais, valores culturais, hábitos e 
modos de socialização. (PERLIN; STROBEL, 2014, p.25).

Posteriormente Mourão (2011) complementou o conceito de cultura surda, agregando suas 
considerações sobre as práticas discursivas que produzem representações sobre as produções 
culturais dos surdos. Para o autor a cultura surda se manifesta através de discursos, e através 
da sinalização de narrativas, piadas e poemas os surdos expressam suas experiências visuais 
e manifestam sua compreensão de mundo.

Os artefatos culturais criam representações sobre como é o surdo. A cultura que 
caracteriza um local, onde convivem os sujeitos é construída nos processos sociais e 
práticas discursivas, através dos artefatos culturais. As manifestações das tradições 
culturais, dos valores e das artes de diferentes grupos correm o risco de desaparecer 
com o tempo, mas para que não desapareçam, essas manifestações são frequentemente 
hibridizadas tendo a possibilidade de circular em muitos locais. (MOURÃO 2011, p. 
45)

A experiência visual e o uso da Língua de Sinais são destacados por Mourão (2011) 
como aspectos marcantes na literatura e na cultura surda. O autor afirma que a experiência 
visual significa a utilização da visão como meio de comunicação e que desta experiência 
emerge a cultura surda. E ainda que, o uso de piadas, poesias e narrativas em Língua de Sinais 
ajudam os surdos a aceitarem a si mesmos e a sua língua. De forma poética o autor o traduz 
suas reflexões sobre a importância dos artefatos culturais para si e para a comunidade surda. 

Todos esses artefatos trazem informações e sensações que entram na minha mente sinto 
que se espalham como se corressem no meu sangue, me emocionam e me inspiram, pois 
posso transmitir aos outros para que os surdos obtenham empoderamento e diferença 
cultural seja viabilizada. (Mourão, 2011, p.47)

A contextualização sobre a Libras, sobre a atuação dos TILS e sobre todo campo 
epistemológico que envolve a surdez abarcado e atravessado pelos estudos de representação 
são fundamentais para compreensão de uma proposição ainda insipiente de aproximação 
entre tais estudos e a área das poláticas culturais. A partir desta aproximação é possível agora 
apresentar excertos e análises preliminares da pesquisa proposta na Linha de Estudos da 
Tradução sobre a tradução e interpretação de libras no teatro.    
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Sobre a participação de TILS em eventos culturais e mais especificamente em teatro 
Franco (2016) esclarece que geralmente quando o espetáculo conta com um intérprete, os atores 
ficam no palco atuando o TILS fica ao lado, sob um foco de luz realizando a interpretação 
simultânea. 

A pesquisa em andamento tem cunho qualitativo e se propõe a analisar de que forma os 
TILS realizam traduções e interpretações de Libras em espetáculos teatrais. Foram entrevistados 
preliminarmente cinco profissionais com atuação comprovada no âmbito cultural e em produções 
de teatro. A experiência dos TILS em teatro foi o principal requisito para que fossem convidados 
a participar da pesquisa. Os participantes responderam a questões abertas sobre aspectos 
relacionados à formação, trajetória e experiências de tradução e interpretação de Libras. O 
recorte aqui apresentado se baseia principalmente sobre as respostas dadas a duas questões da 
entrevista: 1) O que significa traduzir e interpretar em espetáculos de teatro?; 2) De que forma 
você avalia a presença dos TILS nos espetáculos de teatro? As respostas dos entrevistados 
apontaram para algumas recorrências que indicam aspectos a serem problematizados no que 
diz respeito às políticas culturais e na garantia dos direitos linguísticos dos surdos.     

O TRADUTOR É LEGAL

O termo legal no dicionário define 1) algo que é de lei; 2) que está prescrito na lei; 
3) que concerne à lei; 4) que está certo e em ordem.  (SOARES AMORA, 1999 p.421). Em 
concordância a estas definições, os TILS participantes da pesquisa destacaram que suas 
atuações nos espetáculos teatrais e demais eventos culturais estão relacionadas a aspectos legais 
referindo-se ao cumprimento da Lei de Brasileira de Acessibilidade que prevê a atuação de 
tradutores intérpretes para que a comunidade surda seja contemplada em atividades culturais. 
Os profissionais destacam de que forma percebem a contratação de suas atividades.

Em relação a acessibilidade ainda me parece muito A LEI PRECISA SER CUMPRIDA.  Tem 
um desconhecimento sobre a maioria dos grupos de teatro em relação a esse trabalho...  (LD) 
... muitas vezes tem interpretação, mas é só uma questão legal... o intérprete não está integrado 
ao teatro. Então eu acho super positivo eu avalio positivamente a presença do intérprete desde 
que as possibilidades todas sejam pensadas também. (TN)
Numa perspectiva de direito de acessibilidade tem a questão de criar no público surdo o hábito 
de ir ao teatro, também as questões de direito de acessibilidade e na perspectiva linguística 
a possibilidade de trabalho. Acho que o papel do interprete que trabalha no teatro deve ter 
um comprometimento bastante serio com o primor pelo trabalho... (AR)

A contratação de profissionais para a realização da tradução e da interpretação de Libras 
para atuação em espaços culturais é mencionada nas entrevistas como algo condicionado ao 
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cumprimento de um aspecto legal. Os entrevistados destacam que a contratação em muitos 
casos é feita sem que haja tempo hábil para a realização do projeto de tradução e que isto é 
fator que interfere na qualidade do trabalho e na realização da interpretação. 

Os entrevistados afirmam que a atuação de tradutor intérprete de libras em um evento 
cultural ultrapassa a mera disponibilização de um recurso de acessibilidade. O TILS para 
atuar em eventos desta ordem, precisam de estudo prévio do material, de pesquisa semântica 
e referencial, de participação em ensaios, de elaboração de estratégias ... ou seja, existe a 
necessidade não só da apropriação dos aspectos linguísticos, mas também da dinâmica dos 
elementos teatrais, para que a sua atuação durante a interpretação seja de fato profícua e 
esteja em consonância com os artefatos culturais e linguísticos da comunidade surda. Todo 
processo de preparo, estudo e estabelecimento de estratégias instrumentaliza os tradutores 
a efetivamente explorarem a força inventiva do processo tradutório, possibilitando assim, 
a recriação, a visualização, e a narrativa de fatos expressando sentimentos em constante 
interação com o expectador.   

Por outro lado, especialmente no sul do país, o termo legal também é muito utilizado 
para se referir a algo ou alguém bom, bem quisto e aceito. Nesse sentido destaco excertos 
das entrevistas em que os (as) participantes consideram relevante a atuação dos TILS por 
considerarem podem contribuir com informações relevantes para desmistificação da língua de 
sinais para o público ouvinte, para a difusão da cultura surda e até mesmo para a composição 
de um espetáculo mais visual, estético e acessível para comunidade surda.   

Acho que tem um papel muito importante que às vezes a gente deixa de lado, mas que é 
importante que é explicar o nosso trabalho para o pessoal que está ali – os diretores, atores, 
o pessoal da iluminação, pessoal do som... que são pessoas que a gente vai ter contato e que 
são pessoas que não entendem do que a gente faz. (TN)
[...] se não tiver um diálogo franco com a equipe técnica ... se eles não entenderem claramente 
o seu papel ali, pode acabar atrapalhando o seu trabalho. (TN)
O tradutor no espaço cultural é um mediador. Além de dar acesso a comunicação que também 
tem que ter todo um cuidado e preparo antes do espetáculo… (SD)

Eu acho fantástico… é maravilhoso ter acesso comunicacional com todas as pessoas, não 
só para comunidade surda, mas para os ouvintes, porque muitas vezes é a primeira vez que 
se está indo ao teatro, é a primeira vez que tem contato com a língua de sinais e isso faz ele 
ter esse olhar de empatia pelo outro porque muitas vezes nunca teve contato com a língua de 
sinais ou com um surdo e daí vê ali um interprete e pensa: olha só que legal! Essas pessoas 
estão ocupando o mesmo espaço que eu e elas estão aqui… (SD)
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[É essencial.] o estudo o ensaio conversar com a equipe para evitar as confusões, [...] eu 
acho que o interprete tem que explicar e falar com as pessoas que a libras é uma língua, 
merece respeito e empatia… claro muitas pessoas erram não porque querem, mas porque 
desconhecem….(SD)
Numa perspectiva social é importante para educar o público não surdo - não usuário de 
língua de sinais acho que é importante nisso. [..]então a gente tem que conhecer isso, estudar 
isso, perguntar, se envolver com direção, com atores, com pessoal da luz, da técnica, com 
produção local...  acho que tem muitas variáveis envolvidas. (AR)

Nos excertos acima os participantes destacam a necessidade do TILS de colocar-se como 
um representante da comunidade surda e elucidar aspectos técnicos referentes ao seu trabalho 
e da sua área de conhecimento. Os verbos explicar, mediar, conversar, educar, perguntar, 
envolver, dialogar utilizados nos trechos em destaque reforçam a afirmação de Burke (2009) 
de que a tradução implica em negociação e diplomacia, o autor também esclarece que nesse 
processo de intercâmbio de ideias existem perdas, ganhos, escolhas e possíveis renuncias mas 
o caminho da renegociação precisa manter-se sempre aberto, pois não há soluções definitivas. 

Como é possível perceber nos excertos, os TILS participantes da pesquisa analisam e 
avaliam que suas atuações em eventos culturais, ultrapassam os limites da tradução pautada 
nos aspectos meramente linguísticos e pressupõe a necessidade de interação com as equipes 
de produção em uma atividade colaborativa em prol da acessibilidade cultural da comunidade 
surda. A participação de tradutores intérpretes de libras em eventos ou discussões que pautam 
as políticas culturais além de cumprir preceitos legais também pode configurar-se como uma 
oportunidade de intercâmbio cultural entre comunidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tradução é a transmissão de cultura, ela envolve acima de tudo a comunicação. A 
atuação do tradutor interprete de libras em eventos culturais representa um grande avanço 
em termos das conquistas da comunidade surda, o presente artigo propôs-se a apresentar na 
perspectiva destes profissionais, de que forma esta acessibilidade efetivamente acontece e 
de que forma é possível aprimorá-la. A Língua de Sinais é a língua natural dos surdos e o 
principal artefato cultural das comunidades surdas, para, além disso, constitui-se como um 
direito linguístico. O tradutor intérprete de Libras (no caso brasileiro) é o profissional que 
possui formação e certificação para a realização desta atividade e para atuação em espaços 
culturais, como foi mencionado pelos participantes da pesquisa, precisa estar embuído do 
desejo de não apenas verter técnica e linguisticamente de uma língua para a outra, mas de 
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contribuir para a desmistificação da Libras, para a difusão da cultura surda e para o intercâmbio 
cultural entre surdos e não-usuários da língua de sinais. 

Outro aspecto que merece ser levantado aqui e problematizado é que a tradução revela o 
que um grupo social ou uma cultura considera interessante em outra cultura, o que é traduzido 
de uma língua para outra oferece pistas sobre o modelo cultural, em outras palavras poderíamos 
questionar que tipos de evento ou que gêneros teatrais oferecem espetáculos com acessibilidade 
para a comunidade surda. 

Para finalizar este artigo, ressalto que a acessibilidade para além de uma exigência 
a ser cumprida precisa ser compreendida como um direito, e, que os esforços para que se 
efetive de fato na proposição de projetos, não se centralizam na figura do produtor cultural.  
O trabalho cooperativo com tradutores intérpretes pode ser duplamente legal, pode sim ser o 
atendimento de uma demanda social estabelecida por lei, mas também pode representar uma 
construção coletiva, de escuta de uma comunidade e de aprofundamento no real sentido do 
significado da palavra acessibilidade.
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FÓRUM INTERUNIVERSITÁRIO DE CULTURA DO RIO 
DE JANEIRO – A EXPERIÊNCIA DE COOPERAÇÃO 
ACADÊMICA E INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE 14 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR 

Carlos Vainer1

Camila Costa2

Julia Ricciardi3

RESUMO: O artigo oferece uma análise da experiência do Fórum de Ciência e 
Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FFC/UFRJ) durante cinco 
anos nos quais esteve à frente da Secretaria Executiva do Fórum Interuniversitário 
de Cultura do Rio de Janeiro (FIC-RJ), convênio de cooperação acadêmica e 
intercâmbio técnico, científico e cultural estabelecido em 2014 inicialmente por oito 
instituições públicas de ensino superior do estado do Rio de Janeiro. A investigação 
concentra-se na importância desta articulação interinstitucional para as políticas 
públicas de cultura capitaneadas por instituições do ensino superior, apresentando 
o histórico de ações e logros da iniciativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Politica cultural, universidade, convênio interinstitucional.

INTRODUÇÃO

O Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ (FCC/UFRJ) coordena, além de 
diversas outras atividades, a formulação e execução da Política Cultural, Artística e 
de Difusão Científico-Cultural da instituição, articulando, promovendo e apoiando 
ações integradas com outras universidades. A partir de 2014, o FCC/UFRJ assumiu 
a Secretaria Executiva do Fórum Interuniversitário de Cultura (FIC-RJ), convênio 
de cooperação acadêmica e intercâmbio técnico, científico e cultural estabelecido 

1  Professor Titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR. 
Coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. E-mail: coordenação@forum.ufrj.br
2   Mestre pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (PPFH/ UERJ). Diretora de Produção do Fórum de Ciência e Cultura da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (FCC/ UFRJ). E-mail: camilacosta@forum.ufrj.br
3  Mestranda no Programa Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense 
(PPCULT -UFF). Produtora Cultural na Difusão Cultural do Fórum de Ciência e Cultura da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: julialima@forum.ufrj.br 
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em 2014, inicialmente por oito instituições públicas de ensino superior do estado do Rio de 
Janeiro.

O presente artigo explora a importância dos vínculos interinstitucionais para as políticas 
públicas de cultura capitaneadas por instituições do ensino superior. A experiência de operação 
do FIC-RJ é apresentada através do contexto de sua estruturação, de seu formato, das ações de 
maior relevância realizadas em seu primeiro quinquênio de existência, bem como da análise 
do desempenho e efetivação dos objetivos da iniciativa. 

BREVE CONTEXTO DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ

Por longo tempo, o Fórum de Ciência e Cultura foi marcado por sua vinculação com 
a disciplina Estudos de Problemas Brasileiros, definida como obrigatória pelo Decreto-lei nº 
869, de 12 de setembro de 1969), que impôs o ensino de Educação Moral e Cívica nos três 
níveis de ensino – primário, médio e superior. Em aberta violação à autonomia universitária, 
o currículo desta disciplina era estabelecido pelo Conselho Federal de Educação e aprovado 
por uma Comissão Nacional de Moral e Civismo do MEC (Decreto-Lei nº 869, de 12/09/1969, 
arts. 4º e 5º). O Estatuto da UFRJ de 1970 atribuía à Câmara de Estudos Brasileiros do Fórum 
de Ciência e Cultura a tarefa de coordenar a oferta e homologar os currículos desta disciplina, 
organizada pelas Câmaras de Estudos Brasileiros de cada Centro.

De 1971 a 1985, o Fórum de Ciência e Cultura também promoveu o Curso de Atualização 
sobre Problemas Brasileiros, que pretendia ser “uma versão civil da ESG”4. Além do curso e 
em estreita ligação com ele, o FCC publicou 20 números dos Cadernos de Estudos Brasileiros, 
que traziam “a transcrição de conferências realizadas por intelectuais atuantes no apoio ao 
regime autoritário” (CUNHA, 2012, pg. 206), muitos deles militares. A relevância atribuída 
ao FCC e a sua Câmara de Estudos Brasileiros pode ser constatada pelo profundo engajamento 
de sucessivos reitores na organização e promoção do Curso de Atualização sobre Problemas 
Brasileiros.

O FCC sobreviveu ao fim da ditadura militar e às sucessivas revisões estatutárias, 
mas perdeu a relevância que havia tido, através de sua Câmara de Estudos Brasileiros, como 
expressão da vergonhosa subordinação e, em alguns casos, ativo engajamento da direção da 
universidade à ideologia oficial, reacionária e autoritária.

A partir de 1985, e por longos anos, o FCC converteu-se, progressivamente, numa 
espécie de centro cultural, em que os Coordenadores desenvolviam atividades quase sempre 
estreitamente ligadas a sua área de atuação e formação anterior. A integração dos órgãos do 
Fórum era precária, ou mesmo inexistente, e seu Conselho Diretor praticamente não se reunia. 
Conforme o maior ou menor dinamismo do Coordenador escolhido e nomeado pelo Reitor 
(Presidente do FCC), o FCC apresentava uma programação científica e cultural mais ou menos 

4  Escola Superior de Guerra, instituição do Ministério da Defesa.
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rica e relevante. A Editora, o Museu Nacional, a Casa da Ciência, órgãos do Fórum, pouco 
ou nada se articulavam, com vidas e trajetórias quase totalmente independentes, enquanto o 
quotidiano da Administração Central do FCC era conduzido por duas Superintendências: de 
Difusão Cultural e de Administração.

Em 2004, a aprovação pelo Conselho Universitário da proposta do Reitor Prof. Aloisio 
Teixeira de criação do Colégio Brasileiro de Altos Estudos - CBAE, como novo órgão do FCC, 
parecia prometer um novo e mais destacado lugar para o Fórum enquanto centro de diálogos 
acadêmico-científicos e de promoção de estudos interdisciplinares avançados. Grandes, porém, 
foram as dificuldades enfrentadas pelo CBAE para sair do papel.

A partir de 2012, o FCC começa a ser reestruturado. Num primeiro momento, ele recebe 
a atribuição de conduzir a política de comunicação da UFRJ, que até então era atribuição do 
Gabinete do Reitor (GR). Esta transição confirmou-se apenas parcialmente, retornando ao 
GR as responsabilidades pela comunicação institucional e sendo atribuída ao Fórum a tarefa 
de conduzir a implantação da Rádio e TV Universitárias.

Mais importante, porém, foi a redefinição do escopo do FCC, de seu lugar e papel na 
UFRJ. Tal redefinição partiu de um diagnóstico que reconhecia que: 

O Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ expressa, a seu modo, em suas insuficiências 
e indefinições, a dificuldade de nossa universidade para: a) articular os saberes de 
várias áreas de conhecimento; b) organizar e promover de maneira mais intensa seu 
diálogo para fora de nossos muros. (UFRJ, 2016, p.10) 5 

Retomava-se, assim, um dos eixos centrais do diagnóstico que fundamentara a proposta 
de Plano Quinquenal de Desenvolvimento Institucional encaminhada ao debate da comunidade 
universitária pelo Reitor Aloisio Teixeira em 2006, e que insistia no alto custo pago pela 
UFRJ em virtude da 

organização federativa, compartimentalização das carreiras profissionais (...) 
isolamento entre as unidades da universidade e entre esta e as demais instituições e 
instâncias da sociedade, pela falta de mecanismos integradores e de instrumentos de 
comunicação internos e externos. (UFRJ, 2016, p.7) 

Se originalmente o papel integrador do FCC foi operado para favorecer as tentativas 
de imposição do pensamento autoritário reacionário da ditadura militar, a existência desta 
instância poderia e deveria ser mobilizada em favor do projeto universitário democrático e 
igualitário abraçado pela UFRJ desde a metade da década de 1980. Esta convicção conduziu 
um processo de redefinição e reestruturação do FCC, ainda em curso.

O Fórum de Ciência e Cultura é hoje integrado pelos seguintes órgãos: Museu Nacional, 
Colégio Brasileiro de Altos Estudos, Sistema de Bibliotecas e Informação - SiBI, Casa da 
Ciência, Editora UFRJ, Universidade da Cidadania, Sistema de Museus Acervos e Patrimônio 

5  Diretrizes gerais para o Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021. Fórum de Ciência e Cultura 
da UFRJ, 2016. (Documento interno).
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Cultural e o Núcleo de Rádio e TV. Destes, o SiBI e a Casa da Ciência, embora existissem há 
mais de 20 anos, não estavam institucionalmente estabelecidos no Estatuto da UFRJ, e não 
dispunham, em consequência, de regimentos e regras claras de funcionamento, organização 
e inserção institucionais. O CBAE, inversamente, que constava do Estatuto desde 2004, não 
tinha, até recentemente, qualquer vida acadêmica real. Também o Conselho Diretor há muitos 
anos não se reunia, sinalizando a falta de formalidade no funcionamento do conjunto do FCC 
e da maioria de seus órgãos.

Com base nesse diagnóstico, a partir de 2012, a institucionalização do FCC passou 
a constituir desafio central, que começou a ser enfrentado através das seguintes ações: a) 
formalização e regularização do funcionamento do Conselho Diretor, que passou a ter reuniões 
ordinárias mensais, deliberando acerca da ação da Coordenação; b) discussão e aprovação, pelo 
Conselho Diretor, de amplo projeto de institucionalização, envolvendo: proposta de emenda 
no Estatuto da UFRJ para a criação legal do SiBI, da Casa da Ciência, da Universidade da 
Cidadania e do Sistema de Museus, Acervo e Patrimônio Cultural – o SIMAP, bem como dos 
respectivos regimentos.

Igualmente importante foi o entendimento de que caberia ao Fórum de Ciência e 
Cultura, tendo em vista sua posição singular na estrutura média da UFRJ, enquanto Centro 
Universitário não definido por um campo específico de conhecimento, operar como uma 
verdadeira plataforma de articulação entre os demais centros e suas unidades, de modo a 
realizar sua vocação integradora e pluridisciplinar que está em sua origem. O primeiro passo 
foi a integração dos órgãos do próprio FCC, processo facilitado pela revitalização do Conselho 
Diretor. A elaboração de planos, programas e projetos integrados permitiu começar a explorar as 
convergências e sinergias existentes no Fórum. O segundo passo foi direcionar a coordenação 
e administração central do FCC a buscarem uma maior adesão e articulação com o conjunto 
da comunidade universitária. As reuniões mensais do Conselho Diretor contribuíram para 
tanto, uma vez que aproximavam a Coordenação do FCC, os órgãos integrantes do Fórum e 
os decanos dos centros universitários – que têm assento no Conselho. 

Além disso, e talvez mais importante, uma profunda e cuidadosa revisão dos programas 
e projetos em andamento no FCC e em sua Administração Central propiciou um amplo e rico 
debate sobre seu lugar e papel na UFRJ.

Nessa nova perspectiva, o ciclo “Você Faz Cultura - 2012” constituiu marco decisivo. 
Por vários meses, seminários e plenárias reuniram mais de 500 professores, estudantes e 
técnico-administrativos, tendo sido aprovado ao final o documento de proposta de Política 
Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural, aprovado pelo Conselho Diretor do FCC 
em 8 de janeiro de 2013. Em 28 de agosto de 2014, o Conselho Universitário da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, pela primeira vez em sua história, discutiu a Política Cultura e 
Artística da Universidade, que foi aprovada por aclamação.
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Em 2013 e 2014, desenrolaram-se reuniões e debates do Ciclo Você se Comunica 2013-
2014, voltado ao estabelecimento de diretrizes para uma Política de Comunicação da UFRJ. 
Complementar à Política Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural, a Política de 
Comunicação da UFRJ ainda padece de uma definição mais clara e consistente, assim como 
de uma reflexão e definição do Conselho Universitário.

Em 2015 e 2016, realizaram-se novos e ricos debates no Ciclo Você Faz Cultura. O 
documento final, aprovado na Plenária de 12 de janeiro de 2016, reiterou os princípios e 
diretrizes consagrados pelo CONSUNI em 2014. A Plenária também aprovou Plano de Ação 
até 2019, homologado pelo Conselho Diretor do FCC em 6 de dezembro de 2016 e aprovado 
pelo Conselho Universitário em. em 28 de fevereiro de 2018

Desde 2012, os Princípios e Diretrizes da Política Cultural, Artística e de Difusão 
Científico-Cultural têm orientado as políticas, programas, projetos e ações do Fórum de Ciência 
e Cultura, da Coordenação e da Administração Central. Os vários órgãos do FCC, a seu modo 
e segundo suas especificidades, também estão engajados na concretização das orientações e 
ações emanadas dos ciclos Você Faz Cultura e reafirmadas pelo CONSUNI.

O FCC investiu nos últimos anos no aprofundamento e ampliação do diálogo e interação 
com instituições e coletivos atuantes no campo da cultura e ciência. Neste terreno, cabe 
mencionar a promoção, em setembro de 2013, do I Encontro Interuniversitário de Cultura do 
Rio de Janeiro, do qual se originou a constituição do FIC-RJ – Fórum Interuniversitário de 
Cultura do Rio de Janeiro, reunindo 11 instituições de ensino superior (IES) de nosso estado. 
De 2 a 12 de junho de 2015, realizou-se o I Festival Interuniversitário de Cultura, com cerca 
de 400 atividades em 19 municípios. Em novembro de 2017, foi realizado o II FESTFIC. 
Igualmente cabe mencionar a ampliação das relações e colaboração com o Fórum Carioca de 
Arte Pública, com o Ministério da Cultura e as Secretarias Estadual e Municipal de Cultura.

DO I ENCONTRO INTERUNIVERSITÁRIO DE CULTURA DO RIO DE 
JANEIRO

Contemplando a diretriz de sua política cultural6 - a integração da universidade e 
integração da universidade com a cidade e a sociedade, com a pólis em sentido amplo - e 
aproveitando o momento de grade mobilização e debate em torno da política nacional de 
cultura, a partir da realização da III Conferência Nacional de Cultura – III CNC, o FCC 
mobilizou outras instituições públicas de ensino superior para a realização, em setembro de 
2013, do I Encontro Interuniversitário de Cultura do Rio de Janeiro.

O Encontro converge com os debates acerca das políticas públicas culturais movimentadas 
pelas conferências municipais, estaduais e nacional de cultura. Nesta perspectiva, desafiando 
o conjunto de universidades participantes, mais representantes das secretarias municipal e 

6  UFRJ, Você Faz Cultura, 2012, pg. 5.
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estadual de cultura e representantes do Ministério da Cultura, o I Encontro Interuniversitário 
de Cultura do Rio de Janeiro, torna-se também a I Conferência Livre Interuniversitária de 
Cultura.

Através da proposta de realização das Conferências Livres, o Ministério da Cultura 
ampliou o espaço de participação e diálogo com a sociedade civil. A metodologia de participação 
e sistematização era de responsabilidade dos organizadores. Não foram eleitos delegados e 
nem representantes para a III CNC, mas 

constituíram-se importantes espaços de mobilização de grupos, entidades e 
representantes de vários segmentos da diversidade cultural brasileira, levando à 
continuidade, aprofundamento e ampliação de suas discussões, envolvendo diversos 
segmentos a contribuírem com propostas para a III CNC. Assim, segmentos como 
Indígenas, Quilombolas, Pessoas com Deficiência, Culturas Populares, Ciganos e 
LGBT, que dificilmente aprofundariam propostas específicas em Conferências 
Municipais ou Estaduais, tiveram suas contribuições encaminhadas à etapa nacional 
(BRASIL, 2013, pg. 89). 

Cerca de 35 Conferências Livres foram realizadas em todo o território nacional, sendo 
que a única a abordar a contribuição da universidade pública à política nacional de cultura foi 
o I Encontro Interuniversitário de Cultura do Rio de Janeiro. A primeira etapa da Conferência 
Livre Interuniversitária de Cultura ocorreu em 6 de setembro de 2013,  na sede do FCC, com 
sessões plenárias e grupos de trabalho. Em 27 de setembro do mesmo ano realizou-se a última 
reunião, para aprovação do documento final.

Esta Conferência teve os seguintes objetivos7: 

•	 Promover o lançamento público do Fórum Interuniversitário de Cultura do Rio de 
Janeiro – FIC, bem como discutir sua estruturação, dinâmica e plano de trabalho para 
o biênio 2013-2014;

•	 Discutir e elaborar uma proposta de intervenção universitária na reflexão, concepção, 
debate público e implementação de políticas, programas, planos e projetos de ação 
cultural na esfera pública;

•	 Aprovar documento de contribuição à Conferência Nacional de Cultura, promovida 
pelo Ministério da Cultura, a realizar-se em Brasília de 26 e 29 de novembro de 2013, 
focalizando prioritariamente os temas seguintes: Democratização da Cultura; Sistema 
Nacional de Cultura; Universidade e Cultura na Sociedade Contemporânea.

A experiência, inovadora, mostrou-se rica e promissora. São muitas as possibilidades 
de cooperação interuniversitária no campo da ação cultural. O Fórum Interuniversitário de 
Cultura do Rio de Janeiro apresenta-se naquele momento com importante contribuição para 
a vida cultural de nosso estado e país.

7  UFRJ, Conferência Livre Interuniversitária de Cultura, 2012.
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Entre outros objetivos, a Conferência Interuniversitária teve como proposta fortalecer a 
aproximação entre as instituições de ensino superior do estado do Rio de Janeiro, a participação 
e a contribuição das instituições de ensino superior do país nas políticas públicas culturais. 
Destacava-se, então, o papel fundamental da universidade pública brasileira no que se refere 
à formulação, formação, pesquisa e promoção de diferentes ações nos campos das artes, da 
cultura e das políticas públicas. Entre as principais questões debatidas, caberia destacar: o campo 
cultural e a universidade pública, democratização da cultura - sociedade, estado e mercado; 
universidade e cultura na sociedade contemporânea; uma política de estado para a cultura.

Promoveram e participaram da Conferência: Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca (CEFET), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio de Janeiro (IFRJ), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
(IFFluminense), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade 
Estadual do Norte Fluminense (UENF), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Fluminense (UFF). 

DO FÓRUM INTERUNIVERSITÁRIO DE CULTURA – FIC

Como já mencionado, um dos objetivos da Conferência Livre e do I Encontro 
Interuniversitário foi de promover o lançamento público do Fórum Interuniversitário de 
Cultura do Rio de Janeiro – FIC-RJ, bem como discutir sua estruturação, dinâmica e plano 
de trabalho para o biênio 2013-2014.

O FIC-RJ começou a se formar no início de 2014, quando alguns representantes das 
instituições de ensino superior do estado do Rio de Janeiro iniciaram reuniões para elaboração 
de um modelo de convênio institucional objetivando a promoção de ações unificadas no campo 
da política e da produção artística e cultural. Em 12 de março de 2014 assinam a versão final 
do documento o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/
RJ), Instituto Federal Fluminense (IFF), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio de Janeiro (IFRJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO), além da própria UFRJ. Nos anos subsequentes, aderiram ao 
convênio a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) juntamente com a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) através de termo aditivo.

Constituem objetivos do FIC-RJ8:

a) promover o diálogo e intercâmbio regulares, sistemáticos e institucionalizados 
entre Universidades e Instituições de Ensino Superior do estado do Rio de Janeiro na esfera da 

8  Minuta do convênio do Fórum Interuniversitário de Cultura. Disponível em: http://forum.ufrj.br/
images/_forumcc/pdf_e_odt/ConvenioFIC.pdf. Consulta em 25/02/2019

http://forum.ufrj.br/images/_forumcc/pdf_e_odt/ConvenioFIC.pdf
http://forum.ufrj.br/images/_forumcc/pdf_e_odt/ConvenioFIC.pdf
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produção cultural, difusão artístico-cultural-científica, assim como na formação de profissionais 
atuantes na produção e difusão cultural, artística e científica;

b) promover conjuntamente ações que fomentem e favoreçam atividades e práticas 
culturais que engajem estudantes, técnico-administrativos e docentes de nossas comunidades 
acadêmicas,

c) promover a ação interinstitucional coletiva no terreno da discussão e definição de 
políticas culturais, inclusive no que concerne a representação em órgãos e colegiados como 
Conselhos Municipais de Cultural, Conselho Estadual de Cultura, colegiados de defesa do 
patrimônio histórico, etc.;

d) discutir, elaborar, conceber e executar conjuntamente planos, programas e projetos 
de promoção cultural, difusão e formação;

e) promover o intercâmbio nacional e internacional com instituições similares, como 
forma do encontro e do diálogo intercultural; 

f) conceber e implementar políticas conjuntas que favoreçam, fecundem e difundam 
a diversidade de saberes e formas de manifestação cultural, assim como de linguagens, dentro 
e fora de nossas instituições; 

g) favorecer políticas acadêmicas e institucionais que possibilitem a formalização 
de cursos e práticas pedagógicas que difundam conhecimentos não acadêmicos, expressões 
das culturas e de saberes populares.

h) defender a alocação de recursos adequados, nos orçamentos públicos e de nossas 
instituições, para a promoção de políticas, planos, projetos e atividades culturais.

Para atingir seus objetivos, o FIC-RJ, organiza-se através de um órgão colegiado de 
discussão e deliberação, sob a forma de Conselho do FIC-RJ, com representação paritária de 
todas as instituições integrantes, assegurando representação docente, discentes e de servidores 
técnico-administrativos. O órgão colegiado de coordenação, integrado por representantes de três 
ou mais instituições, tem caráter rotativo, com mandato, no máximo de dois anos. Atividades 
e projetos a serem desenvolvidos no âmbito do Convênio e do FIC-RJ são realizados por meio 
de convênios específicos, termos aditivos ou outros instrumentos legais similares, firmados 
por todos ou por algumas das IES, sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como 
de outros diplomas legais e que se façam necessários.

Em relação aos recursos financeiros, as instituições participantes comprometeram-
se a alocar recursos próprios nos limites que julgarem adequados e a buscar, individual e 
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coletivamente, fontes de financiamento para a realização de projetos e atividades no âmbito 
do FIC-RJ. A vigência inicial do convênio vigora pelo prazo de cinco anos, podendo ser 
renovado, por manifestação expressa das Partes, mediante celebração de novo instrumento.

Ao longo destes cinco primeiros anos de existência, o FIC-RJ organizou reuniões 
mensais, audiências com os ministros da cultura Marta Suplicy (2014) e Juca Ferreira (2015), 
realizou em parceria com o MinC o lançamento do Programa Cultura e Pensamento (2015), 
promoveu reunião com a então Secretária Estadual de Cultura do estado do Rio de Janeiro, Eva 
Doris Rosental (2015), conquistou a representação das Universidades no Conselho Estadual 
de Cultura através do prof. Leonardo Guelman (UFF – titular) e da profª. Elaine Ferreira 
Torres (UERJ). Por fim, realizou dois festivais interuniversitários de cultura – os FestFIC - e 
um concurso para Jovens Artistas.

AÇÕES CULTURAIS DO FIC: FESTIVAL INTERUNIVERSITÁRIO DE 
CULTURA – FESTFIC E CONCURSO JOVENS ARTISTAS

O FestFIC surge como uma iniciativa do FIC a fim de promover intercâmbio, fomento 
e difusão cultural da produção artística e cultural desenvolvida nas instituições parceiras do 
FIC, bem como, com artistas, grupos e coletivos, produtores de arte e cultura que se encontram 
para além dos muros das instituições de ensino superior que compõe o FIC. Desde a assinatura 
do convênio, foram realizados dois Festivais Interuniversitários de Cultura, sendo um no ano 
de 2015 e outro no ano de 2017. Neste último, lançou-se também o concurso cultural Jovens 
Artistas, com o tema “Jovens, Juventudes”.

O objetivo do FestFIC é democratizar o acesso à produção artística e cultural das 
instituições que integram o FIC-RJ, ampliando e aprofundando nossas interações com as 
populações e instituições artísticas e culturais das cidades que sediam as atividades nos 
Festivais Interuniversitários de Cultura RJ. Como objetivos específicos do FestFIC, destaca-se:

1. Dar visibilidade à produção artístico-cultural das Instituições e dos Municípios; 

2. Realizar oficinas, cursos e seminários, contemplando diversas linguagens e formas 
de expressão; 

3. Realizar concursos de literatura (contos, poesia, crônica e cordel), vídeo, fotografia;

4. Realizar mostras de audiovisual, música, teatro, artes visuais, artes digitais e dança;

5. Realizar saraus de poesia e maratonas de contação de histórias;

6. Organizar circuitos de visita a bens edificados históricos, instalações, obras e ateliês 
de artistas locais, parques, reservas e áreas de proteção ambiental, museus e espa-
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ços de ciência, favorecendo o reconhecimento e promoção da riqueza e patrimônio 
cultural de cada localidade. 

7. Assegurar acessibilidade ao conjunto das atividades e eventos.

É função do FIC-RJ fecundar a promoção da ação interinstitucional coletiva no terreno 
da discussão e definição de políticas culturais, inclusive no que concerne à representação 
em órgãos e colegiados, como Conselhos Municipais de Cultura, Conselho Estadual de 
Cultura, colegiados de defesa do patrimônio histórico. Trata-se de provocar a discussão, 
elaborar, conceber e executar conjuntamente planos, programas e projetos de promoção 
cultural, difusão e formação, além de promover o intercâmbio nacional e internacional com 
instituições similares, como forma do encontro e do diálogo intercultural, é fundamental para 
concretizar esta importante ação para a sociedade. Nesta perspectiva, ao reunir a reflexão 
teórica proporcionada pelos cursos de extensão, oficinas e concursos e a produção artística de 
estudantes e profissionais das IES, o FestFic estabeleceu interseções de saberes, elaborações 
conjuntas e simultâneas.

O I FestFIC realizou-se de 2 a 12 de julho de 2015. O Festival contemplou, durante 
11 dias, cerca de 400 atividades que ocuparam 60 equipamentos culturais, distribuídos em 
19 municípios do estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis (Ilha Grande), Bom Jesus do 
Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cordeiro, Itaguaí, Itaperuna, Niterói, Nova 
Iguaçu, Paraty, Petrópolis, Quissamã, Resende, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, 
Seropédica, Valença e Volta Redonda. 

A programação incluiu apresentações artísticas cursos de extensão, oficinas, mostras, 
exposições, performances e concursos, contemplando múltiplas linguagens, formas de expressão 
e proporcionando a oportunidade de intercâmbio entre a arte produzida na academia e a 
produzida nas cidades em que se encontram estas Instituições. O Festival ocupou equipamentos 
culturais públicos, praças, espaços das IFES, com o objetivo de divulgar a produção artística 
e cultural das Instituições públicas de ensino superior e dos municípios envolvidos. 

O II FestFIC realizou-se entre 5 a 12 de novembro de 2017. Cerca de 240 atividades 
foram desenvolvidas em 9 municípios do Estado, ocupando 42 equipamentos culturais públicos. 
Entre as cidades estão Rio de Janeiro, Angra dos Reis (Ilha Grande), Campos dos Goytacazes, 
Nilópolis, Nova Iguaçu, Pinheiral, Resende e Seropédica. Nesta segunda edição, as instituições 
realizadoras foram IFRJ, UENF, UERJ, UEZO, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO.

Entre todas as atividades acadêmico-culturais desenvolvidas, a maioria, 29%, foram 
voltadas para a formação. Em seguida, música e artes cênicas ocuparam cada uma 17% do 
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total da programação. Houve ainda outras linguagens compondo a programação do II FestFIC, 
como exposições, mostras de cinema, visitas guiadas, saraus e atividades esportivas. 

O Concurso de Jovens Artistas foi outra iniciativa significativa do FIC organizada no 
mesmo ano. Direcionado a jovens de 15 a 29 anos, residentes no Estado do Rio de Janeiro, 
com o tema “Jovens, Juventudes”, o edital foi desenvolvido para premiar iniciativas artísticas 
nas modalidades: conto, poesia, fotografia e vídeo-minuto.

O objetivo do concurso foi estimular e difundir a criação artística de jovens em diferentes 
campos e linguagens. As inscrições, gratuitas, foram realizadas on-line e cerca de 180 jovens 
participaram do concurso, sendo a maioria de 19 a 23 anos. A modalidade que obteve mais 
inscritos foi “Poesia” - 49% das inscrições, seguido de conto (32%), fotografia (15%) e 
vídeo-minuto (4%). A cerimônia de premiação ocorreu em 6 de novembro, na sede do FCC/ 
UFRJ durante o II Festival Interuniversitário de Cultura RJ. O prêmio se caracterizou como 
um certificado e uma publicação on-line9.

CONCLUSÕES

No primeiro quinquênio de existência, o FIC relacionou-se com diferentes contextos da 
política cultural nacional, passando por períodos de grande articulação até, mais recentemente, 
à eliminação do Ministério da Cultura. Diante das instabilidades do cenário algumas questões 
não puderam, portanto, ser superadas, como a dificuldade de mobilização de recursos financeiros 
pelas instituições conveniadas.

Observou-se, ainda, uma flutuação no engajamento das instituições parceiras. Com a 
participação influenciada ora por questões orçamentárias, ora por alterações em seu cenário 
político interno, as representações das IESs atingiram maior participação durante as produções 
dos Festivais Interuniversitário de Cultura.

O Fórum Interuniversitário de Cultura é uma iniciativa de destaque na política cultural 
do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. A experiência, que passa a ser revista em 2019 a 
partir do encerramento da validade do primeiro convênio interinstitucional, alcançou em seus 
cinco primeiros anos de vigência um número significativo de instituições de ensino superior 
do estado. Em conjunto, as IESs produziram conjuntamente ações de grande impacto no 
território fluminense e no conjunto de políticas universitárias para a cultura, o que aponta 
para a continuidade do convênio interinstitucional e de suas ações periódicas. 

9  Publicação disponível em: https://bit.ly/2XpJ1KC.  Consulta em 25/02/2019.

https://bit.ly/2XpJ1KC
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PERFORMATIZAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS NO 
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS 

CENTRO – UM OLHAR SOBRE OS ESPAÇOS E AS 
PRÁTICAS

Aline dos Santos Portilho1

Artur Ferreira da Silva2

RESUMO: O presente artigo analisa os usos do espaço do Instituto Federal 
Fluminense campus Campos Centro, que os tornam um espaço cultural. Analisa 
a ação de grupos artísticos em espaços não convencionais, destacando conflitos e 
negociações desencadeados neste processo. Articula as noções de espaço em Michel 
De Certeau (1998) e de heterotopias em Michel Foucault ([1984] 2009) para refletir 
sobre as performances analisadas. Por fim, aponta questões para o exercício de 
políticas culturais em bases democráticas em um ambiente com as características 
apresentadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Educação, Heterotopias, Espaços Culturais, 
Políticas Culturais.

INTRODUÇÃO

As reflexões aqui apresentadas originam-se no projeto de pesquisa 
Heterotopias no ambiente escolar – mapeamento e reflexão sobre estratégias de 
gestão e sustentabilidade de espaços culturais em instituições de ensino (CNPq/
IFFluminense). O projeto se propõe a refletir sobre as relações entre Cultura e 
Educação, com foco específico na construção de espaços culturais em instituições 
de ensino. Busca-se problematizar o papel destes espaços culturais na promoção 
do ensino, especialmente na colaboração para a formação humanística e cidadã. 

1  Doutora em História, Política e Bens Culturais, Produtora Cultural no IFFluminensecampus 
Campos Centro, coordenadora do projeto de pesquisa Heterotopias no ambiente escolar – mapeamento 
e reflexão sobre estratégias de gestão e sustentabilidade de espaços culturais em instituições de ensino, 
financiado pelo IFFluminense e pelo CNPq.
2  Licenciando em Teatro (IFFluminense campus Campos Centro), Bolsista PIBIC/CNPq 
do projeto Heterotopias no ambiente escolar – mapeamento e reflexão sobre estratégias de gestão e 
sustentabilidade de espaços culturais em instituições de ensino.
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Espaços Culturais são ambientes que se destinam à prática cultural, podendo abarcar 
a realização de oficinas, cursos, eventos e em alguns casos atividades artísticas. No caso 
dos espaços culturais ambientados em instituições de ensino, constituem-se como ambientes 
propriamente organizados para a produção e fruição cultural, abertos ao público interno e 
externo da instituição. 

Assumem grande relevância na organização escolar, uma vez que possibilitam ao 
público externo e interno o exercício do direito cultural, um importante componente dos 
direitos humanos (Cf. MEYER-BISCH et al, 2014). Ao mesmo tempo, colaboram para a 
ampliação da formação oferecida e elevação do capital cultural da população ao incluir no 
repertório das ações escolares os aspectos humanísticos possibilitados pela prática e fruição 
cultural.  Para alcançar estas reflexões, passamos à análise de ações que “culturalizam” 
espaços do IFFluminense campus Campos Centro cujas convenções não necessariamente 
abarcam tal uso.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense nasce a partir 
da lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, originado do então Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Campos dos Goytacazes (CEFET Campos). Essa é uma escola centenária, 
cuja origem remonta à antiga Escola de Aprendizes e Artífices, criada, em 1909, pelo então 
presidente da república Nilo Peçanha. 

O instituto está inserido em uma longa tradição de escolas técnicas e da pedagogia 
tecnicista sempre com grandes olhos voltados para o mercado de trabalho, ou seja, uma 
formação de mão de obra qualificada. Esta tradição, que a escola carrega em si, ao contrário 
do que se pensa, não é algo que sempre existiu. As tradições são sempre inventadas pelos 
grupos humanos em suas épocas determinadas e não são estáticas (ALBUQUERQUE JUNIOR, 
2007). O que é tradicional está frequentemente passando por transformações. 

 No decorrer da história até se tornar IFFluminense, a escola técnica da qual falamos 
aqui passa por muitas transformações, que acompanham as mudanças de paradigmas ocorridas 
no campo da educação brasileira nos últimos anos. Destacam-se as mudanças ocorridas na 
década de 1990, período marcado pelo declínio Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
5692 de 1971, cujo enfoque era a formação técnica voltada para o atendimento do mercado de 
trabalho, acompanhando tendências do regime que vigorava na época, substituída pela nova 
LDB em 1996, a lei 9394/96. Esta vigora até hoje como lei norteadora de toda a educação 
básica e trouxe novos horizontes para a educação a partir de uma perspectiva mais integral 
da formação humana.

A LDB de 1996 estabelece em seu artigo 2º que a educação “tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho” (ESTABELECE A DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, 
1996). E tratando especificamente das finalidades do ensino médio estabelece no inciso II 
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do artigo 35 “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” e no inciso III do mesmo artigo “o aprimoramento do 
educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico” como finalidades desta última etapa da educação básica. 

A formação técnica integrada ao ensino médio deve atender ao estabelecido pela 
LDB, além de prover a formação profissional como prevê o decreto 5.154/04. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), preveem também que as práticas 
pedagógicas e administrativas devem seguir certos valores e príncipios dentre os quais a estética 
da sensibilidade visando superar os paradigmas da repetição massiva e da padronização. 

No inciso VIII do artigo 6º da lei 11.892/08, dentre outras coisas, a produção cultural é 
definida como uma das finalidades dos Institutos Federais. Assim percebe-se que a formulação 
deste instituto propõe algo que não é a simples formação para o mercado de trabalho. De 
acordo com Poubel (2018) “o objetivo dos IFs não era só formar técnicos, mas implementar 
um conjunto de ações com vistas ao desenvolvimento da sociedade” (p.19) 

Esta breve explanação nos dá o contexto institucional da base sobre a qual se monta 
a arena do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro, escola técnica histórica na 
cidade de Campos que completa 110 anos de existência neste ano e constitui lócus da presente 
pesquisa. 

 Atualmente o instituto fica localizado no Parque Dom Bosco, um bairro de classe 
média alta ao lado do centro da cidade e também bem ao lado de uma das avenidas mais 
movimentadas de Campos, a Avenida 28 de Março. As instalações cobrem quase todo o 
quarteirão e contam com 7 diferentes blocos contando com um ginásio poliesportivo, um 
centro de artes, laboratórios industriais, um ateliê de design e uma grande quantidade de 
laboratórios, salas de aulas, salas de reuniões e auditórios. Ao centro, ou poderia se dizer 
no coração talvez, destes prédios grandes e imponentes que se fecham uns com os outros, 
se encontram duas quadras esportivas bem ao meio, uma pista de atletismo ao redor, que é 
ocupada em partes pelos carros institucionais, uma concha acústica em um dos extremos e 
dois quiosques com um pequeno jardim no outro extremo. O prédio de Artes recentemente 
inaugurado no campus, o Centro de Arte e Cultura Anoeli Maciel, CENACAM, fica bem em 
frente a estes quiosques e próximo ao grande ginásio. 
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OCUPAÇÕES ESTETICO-POLÍTICAS E HETEROTÓPICAS DO ESPAÇO 
ESCOLAR

O prédio do CENACAM abriga a Coordenação de Arte, a Coordenação de Cultura, a 
Sala de Memórias da Banda Marcial, uma sala dos professores além da Sala de Música, das 
salas da Orquestra de Violões e do Grupo Vocal Freesom e dos Laboratórios de Teatro. Os 
espaços são usados tanto para as aulas do Ensino Médio Integrado quanto da Licenciatura 
em Teatro que existe no campus. Além disso, diversos grupos como os já citados acima, 
além de outros e dos projetos de pesquisa e extensão da área de Arte e Cultura utilizam as 
dependências do prédio para suas atividades. Dentre estes, encontra-se também o projeto que 
subsidia esta pesquisa e os pesquisadores tem utilizado este espaço essencialmente para o 
desenvolvimento das atividades.  

 O prédio está em uso desde 2016, entretanto sua inauguração oficial aconteceu apenas 
no final do ano de 2018. A disparidade entre estas datas deve-se a ocupação do espaço ter 
acontecido pela urgência dos alunos e professoras de teatro que chegavam a instituição com 
a recente criação do curso de licenciatura em teatro e necessitavam de um espaço adequado 
para exercerem suas atividades. 

O espaço foi então ocupado e começou a ser utilizado. As demandas do que faltava 
ainda no lugar surgem de maneira gritante. Discentes e docentes se mobilizam para tornar 
o espaço o que ele é hoje quer seja construindo com suas próprias mãos ou demandando da 
gestão o que era necessário para o funcionamento do prédio. 

Turma da Licenciatura em Teatro em aula de Teatro-Educação II sobre o Espaço como Indutor do Jogo na 
frente do prédio do CENACAM, docente-artista responsável Céli Palácios. Foto de Acervo Pessoal.
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As próprias características da arquitetura, da constituição estética do prédio prenunciam 
certo rompimento com o restante da instituição.  Um prédio pintado de roxo com desenhos 
na fachada emerge sutilmente entre o cinza-concreto e o verde claro da decoração do restante 
do instituto. E vez ou outra pode se ver alguma aula de teatro acontecendo no espaço externo 
do prédio e criando diferentes possibilidades estéticas e pedagógicas no uso dos espaços da 
instituição.  

 Novos os espaços culturais vêm se constituindo no Instituto Federal Fluminense a 
partir de ações que performatizam a articulação das diferenças culturais e buscam torná-las 
visíveis. Produzem aquilo que, acompanhando as reflexões de Homi K. Bhabha, podemos 
nomear “entre-lugares”. Ou seja, são espaços sociais que “fornecem o terreno para a elaboração 
de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de 
identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia 
de sociedade.” (BHABHA, 2013, p. 20)

Para compreender estas ações, bem como seus efeitos, é preciso considerar que seu 
aspecto fundamental é a performatividade. Ainda acompanhando as reflexões de Homi K. 
Bhabha, destacamos que as ações aqui analisadas também são lugares de “embate cultural”, 
ora resultando em “antagonismo”, ora “afiliação”, sempre “produzidos performativamente”. 
São processos de negociação entre o que estabelece a tradição do uso do lugar e as novidades 
que estes grupos culturais desejam implantar. Assim, esta negociação ocorre em termos e 
cria implicações próximas ao que estabelece o autor: “a articulação social da diferença, da 
perspectiva da minoria, é uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir 
autoridade aos hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação histórica. 
(BHABHA, 2013, p. 21) 

Foi nesta profusão de negociações e embates performatizados no espaço do IFFluminense 
campus Campos Centro que, ano de 2017, a apresentação de um grupo de alunos da licenciatura 
em teatro entrou em evidência. A apresentação de dança-teatro aconteceria em frente à Concha 
Acústica e para ela foram colocados alguns barbantes amarrados, cruzando o espaço. Os 
barbantes não impediam a passagem das pessoas, apenas requeriam outro modo de caminhar 
pelo espaço, ou uma pequena volta no caminho. Entretanto, por razões desconhecidas, os 
barbantes foram retirados, desfazendo todo o cenário da apresentação.  

A retirada dos barbantes provocou a indignação e comoção não só dos estudantes 
envolvidos na ação, mas de todo o restante do curso. A coordenação do curso, ao ser comunicada 
do fato, providenciou a instalação de caixas de som e microfones para que alunos e professores 
realizassem manifestação pública de sua indignação, revolta e repudio ao ocorrido.
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Estudantes montando a instalação de barbantes. Fotografia tirada por uma aluna e divulgada no grupo do 
curso no Facebook.

A retirada dos barbantes provocou a realização nova ação, além da manifestação 
pública, utilizando-se dos mesmos barbantes que compunham o cenário da apresentação. Cada 
aluno acrescentou mais barbantes e todos se juntaram para instalá-los em silêncio no corredor 
entre as duas quadras e nas laterais próximas ao refeitório. O espaço foi tomado pelas linhas 
dos barbantes, que se entrecruzavam criando um enorme emaranhado e deixando apenas frestas 
pelas quais se poderia transitar, se assim o passante habitual do espaço desejasse. 

Durante o próprio momento da instalação dos barbantes, vários alunos já passavam 
e olhavam com estranheza. Às vezes perguntavam, às vezes apenas passavam por entre os 
barbantes. Alguns também riam e passavam brincando no labirinto formado entre as quadras. 
Esses comportamentos se repetiram depois do término da instalação e durante todo o resto 
do dia. Comentários de apoio, comentários de repúdio e muitas indagações sobre qual a 
necessidade daquela ação também foram ouvidos pelos cantos da escola naquela véspera de 
feriado. 

Ao voltar na semana seguinte o espaço estava limpo. Não havia nem mesmo sobras dos 
barbantes amarrados pelos alunos e nem tampouco se ouvia muita coisa sobre os ocorridos 
da semana anterior. 

Estabeleceu-se naquele momento um conflito em termos culturais pelo uso legítimo 
do espaço da instituição, mobilizando elementos de pertencimento e identidade a um grupo 
social. Para refletir sobre este fato, recorremos às análises de Durval Muniz de Albuquerque 
Júnior. De acordo com o autor, 
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O que chamamos de cultura, conceito que por seu uso no singular já demonstra sua 
prisão à lógica da identidade, é na verdade um conjunto múltiplo e multidirecional de 
fluxos de sentido, de matérias e formas de expressão que circulam permanentemente, 
que nunca respeitaram fronteiras, que sempre carregam em si a potência do diferente, 
do criativo, do inventivo, da irrupção, do acasalamento. Na verdade, nunca temos 
cultura: temos trajetórias culturais, fluxos culturais, relações culturais, redes 
culturais, conexões culturais, conflitos, lutas culturais. As classes ou grupos sociais 
hegemônicos é que, muitas vezes, querem fazer de suas manifestações culturais a 
cultura” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 17).

O que temos no caso em tela é a formação destes fluxos culturais que concorrem 
pela definição de como se deve utilizar o espaço escolar. Estes espaços são constituídos na 
escola técnica e dão lugar a relações, fluxos e conflitos culturais buscando a potência destes 
espaços e dos sujeitos que os constituem como fazedores das políticas culturais de maneira 
não instituída pelos meios oficiais, mas pelas práticas dos usuários. 

Dentre os espaços elencados, os quiosques e as práticas que residem nestes também 
merecem uma atenção bastante especial. A princípio, são espaços projetados pela própria escola 
como uma área de convivência para os alunos, uma espécie de lugar para estar nos intervalos 
das aulas ou coisa do tipo. Entretanto, alguns momentos sentados nos banquinhos ou nos 
arredores e com uma observação atenta possibilitam desenhar outra figura desta realidade. 

O primeiro ponto que merece destaque é que a presença de servidores – docentes ou 
técnicos – nos quiosques é próxima ou igual a zero. Esses às vezes passam por lá para chegar 
a algum lugar. Raramente param se quer para conversar. Muitos desviam e preferem passar 
por fora para ir onde quer que seja. Isso nos mostra que este é, a princípio, um espaço ocupado 
pelos alunos que, lançando mão de suas diferentes estratégias, ocupam e mantém este espaço 
como próprio deles mesmos. 

Um olhar mais aprofundado pode acabar descobrindo que não apenas alunos frequentam 
os quiosques. Muitas vezes sujeitos que nem mesmo tem um vínculo com a instituição aparecem 
por lá. Visitantes que passam por motivos dos mais variados e usufruem também o espaço que 
no final das contas é público e de fato um direito de todos, ou é isso que deveria pressupor-se 
de um espaço público. 

Diversas práticas tomam lugar nos quiosques. Os alunos às vezes os utilizam para 
estudar, para passar o tempo, para matar aulas, para conversar, para namorar, para jogar cartas, 
para brincar e até para transgredir regras da instituição com uma grande dose de criatividade. 

O espaço não é apenas dos alunos de um dos cursos, nem se restringe a alunos do 
ensino médio integrado ou a um só grupo. Por ali vivem e convivem alunos e alunas diversos 
e diferentes, que trocam entre si e seus grupos ou se isolam para momentos de quietude no 
meio das aulas ou no final do dia. 

E longe de ser um espaço de igualdade e homogeneização, é um espaço onde as 
diferenças se mostram e se ressaltam, um lugar onde essas diferenças tornam-se mais evidentes. 
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O uso deste espaço mostra a existência nítida destas diferenças e de suas potências, o que 
torna este espaço potente dentro da instituição. 

No mesmo espaço, e às vezes até ao mesmo tempo, reúnem-se casais de namorados, 
hetero e homoafetivos, embora estes sejam um pouco mais raros, alunos estudando toda 
sorte de contas e textos, amigos planejando a diversão da noite e um grupo cristão que toca 
instrumentos entoa seus cânticos, realizando orações. 

Vez por outra, o espaço também é tomado pelos devires artísticos dos estudantes de 
arte do campus. Não é raro que se realizem, no quiosque, apresentações de teatro, de dança 
e performances. 

Os alunos da licenciatura e participantes dos projetos culturais por vezes também o 
assumem, para além da convivência, como um lugar de produção artística, tornando-o também 
um espaço de fruição de produtos estéticos que emergem com certa frequência e não raro 
questionam e tencionam a ocupação dos espaços da escola.

Momento de ”EmPina”, apresentação final do componente curricular Poéticas do Corpo II em março de 2018 
com alunas e alunos da turma 2017.2 da licenciatura em teatro, docente-artista responsável: Tatiana Oliveira. 

Foto de Acervo Pessoal.

Em intervenção proposta por uma turma da licenciatura em teatro no componente 
curricular Poéticas do Corpo II, onde são investigadas as diversas possibilidades de criação de 
uma dramaturgia corporal a partir das relações corpo/espaço/tempo, o espaço dos quiosques 
era tomado por uma multiplicidade de corpos vestidos com roupas extremamente formais. 
Entretanto, o que esses corpos realizavam pelo espaço nada tinha a ver com o que se espera 
em geral de pessoas vestidas desta forma. 

No momento final da intervenção, que vinha passando por outros espaços da escola, 
os experimentando de maneiras distintas e não cotidianas, os alunos-intérpretes realizavam 
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diversas improvisações de movimento, inspiradas em padrões de movimentos de animais e na 
livre expressão dos corpos na dança improvisada. Corpos diversos, vestidos de maneira muito 
formal, realizando movimentos dos mais diferentes, exaltando a beleza criada pela diferença. 
A apresentação, intitulada “EmPina” em homenagem a coreógrafa Pina Bausch, que inspirou 
os criadores neste processo, poderia ser descrita assim de maneira sintética. 

O padrão formal em contraste com a liberdade e o exagero dos movimentos dos 
intérpretes naquele espaço onde o que se experimenta em geral é caminhar, sentar, no máximo 
deitar ou agachar, às vezes correr de um lugar para outro mesmo assim com estranhamento 
dos outros, desafia as lógicas que estão instituídas sobre o mesmo. 

O filósofo francês Michel de Certeau (1998) chama atenção para a existência de uma 
produção poética que se esconde nos consumidores ou usuários, em suas maneiras de se 
utilizarem dos produtos. Nesse caso falamos destes sujeitos que realizam suas práticas no 
espaço desta escola técnica histórica. 

De acordo com De Certeau, as formas como se apropriam ou se reapropriam destes são 
imbuídas de suas múltiplas táticas e suas criatividades sub-reptícias e o espaço se constitui 
justamente pelas práticas significantes desses sujeitos. Podemos entender então que um espaço 
é constituído por aquilo que os indivíduos fazem nele, pelos modos que os sujeitos habitam 
esses lugares.     

  Já para Michel Foucault, vivemos um tempo onde o mundo se experimenta menos 
como uma grande linha evolutiva do que “como uma rede que religa pontos e que entrecruza 
sua trama” (FOUCAULT, 2009, p. 411). No pensamento deste autor, o espaço é entendido a 
partir da relação entre os posicionamentos, assim não vivemos numa espécie de vácuo cortado 
atravessado pela luz onde as pessoas e coisas são postas, mas sim em uma série de relações 
em que se delineiam sítios irredutíveis e que não podem se sobre-impor.

Foucault ([1984] 2009) ainda nos propõe que alguns espaços especificamente constituem 
heterotopias. Estas seriam como contraposicionamentos, lugares reais, delineados pela própria 
sociedade onde os posicionamentos estão ao mesmo tempo representados e contestados. 
Heterotopias constituem de certa maneira utopias que atingem o plano do real. 

Os espaços aqui observados dentro do Instituto Federal Fluminense constituem pelas 
práticas dos usuários estes espaços de reafirmar e contestar a realidade. Especialmente os 
movimentos destes alunos e destes artistas que passam a ocupar esse espaço de maneira 
expressiva e tencionam normas e padrões instituídos.

Suas práticas, portanto, diversas vezes vão causar pequenos abalos nas estruturas 
do espaço escolar, reivindicando-o como seu por meio de práticas significantes. Estes são 
movimentos políticos, uma vez que agem no seio da relação dos sujeitos entre si e na relação 
destes com a instituição. Esses movimentos criam embates, de maneira intencional ou não, 
e abrem sempre questões que geram mais movimentos e urgências de ocupação dos espaços. 
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São também movimentos estéticos, aqui compreendidos no sentido primeiro da palavra 
aisthesis. Uma percepção do sensível, dos sentidos e dos sentimentos que também passa pelo 
inteligível no momento da construção dos sentidos que é indispensável à fruição (FEITOSA, 
2004). 

O que se sustenta aqui é que nestes espaços acontece uma fruição diferente do espaço 
escolar, associada à promoção de uma política cultural que articula a diferença. Estas ações 
colocam a diferença em evidência, “gritam”, “incomodam” e produzem disrupção. Apontamos, 
assim, para o exercício da diversidade dos modos de existir, habitar e se expressar no ambiente 
do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro, destacando as negociações e conflitos 
inerentes a este processo. 

Deslocando o ponto de vista para os princípios a serem adotados pela gestão cultural 
neste lugar, considerando, por exemplo, as variadas maneiras de utilizar o espaço da escola e 
o fomento a estes processos culturais deste tipo. É essencial destacar a questão: como definir 
e executar políticas de cultura e diversidade que produzam efetivamente o fomento ao tipo 
de performance da diferença aqui analisada? Ao planejar uma política cultural em bases 
democráticas para uma instituição com esta característica, é preciso reconhecer que esta é voz 
destes sujeitos e não a podemos rejeitar. Realizar, portanto, uma política cultural que aponta 
para o avesso da Diversidade domesticada, comedida e que não aceita negociar apenas nos 
termos da hegemonia.
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PROART - A EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAR UMA 
POLÍTICA DE APOIO ÀS ARTES NA UNIVERSIDADE 
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RESUMO: Em 2014, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro aprovou sua primeira política cultural, artística e de difusão científico-
cultural, consubstanciada no documento Você Faz Cultura. Dentre as várias metas 
propostas, havia a necessidade de se criar um programa permanente de apoio às 
artes. Assim, em 2015, foi criado o PROART – Programa de Apoio às Artes e, em 
2016, foi lançado o primeiro edital de fomento. O presente artigo traz um relato 
desta experiência pioneira na UFRJ, apresentando um breve histórico de constituição 
deste programa, os critérios estabelecidos para o primeiro edital, os resultados 
obtidos e, por fim, uma avaliação preliminar desta iniciativa.

PALAVRAS-CHAVE: Política cultural. Universidade pública. Apoio às artes.

INTRODUÇÃO

O Fórum de Ciência e Cultura (FCC) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) foi instituído em 1972 com a responsabilidade de promover estudos 
referentes aos progressos dos vários setores do conhecimento, a difusão científica 
e cultural e a preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico (art. 12, 
Estatuto da UFRJ, 1970). O Estatuto da UFRJ de 1970 atribuía à Câmara de Estudos 

1  Professora Adjunta IV do Departamento de Terapia Ocupacional / Faculdade de Medicina, 
Superintendente do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. E-mail: patriciadorneles@forum.ufrj.br
2 Mestre em Educação, Cultura e Comunicação, pela Faculdade de Educação da Baixada 
Fluminense (PPGECC) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Produtora Cultural do 
Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: patricia.klein@gmail.
com 
3 Coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Professor titular do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional - IPPUR. E-mail: coordenação@forum.ufrj.br
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Brasileiros do Fórum de Ciência e Cultura a tarefa de coordenar a oferta e homologar os 
currículos desta disciplina, organizada pelas Câmaras de Estudos Brasileiros de cada Centro.

De 1971 a 1985, o Fórum de Ciência e Cultura também promoveu o Curso de Atualização 
sobre Problemas Brasileiros, que pretendia ser “uma versão civil da ESG”. Além do curso e em 
estreita ligação com ele, o FCC publicou 20 números dos “Cadernos de Estudos Brasileiros”, 
que traziam “a transcrição de conferências realizadas por intelectuais atuantes no apoio ao 
regime autoritário”, muitos deles militares. A relevância atribuída ao FCC e a sua Câmara de 
Estudos Brasileiros pode ser constatada pelo profundo engajamento de sucessivos reitores na 
organização e promoção do Curso de Atualização sobre Problemas Brasileiros.

O FCC sobreviveu ao fim da ditadura militar e às sucessivas revisões estatutárias, 
mas perdeu a relevância que havia tido, através de sua Câmara de Estudos Brasileiros, como 
expressão da vergonhosa subordinação e, em alguns casos, ativo engajamento da direção da 
universidade à ideologia oficial, reacionária e autoritária.

A partir de 1985, e por longos anos, o FCC converteu-se, progressivamente, numa 
espécie de centro cultural, em que os Coordenadores desenvolviam atividades quase sempre 
estreitamente ligadas a sua área de atuação e formação anterior. A integração dos órgãos do 
FCC era precária, ou mesmo inexistente, e seu Conselho Diretor praticamente não se reunia. 
Conforme o maior ou menor dinamismo do Coordenador escolhido e nomeado pelo Reitor 
(Presidente do FCC), o FCC apresentava uma programação científica e cultural mais ou menos 
rica e relevante. A Editora, o Museu Nacional, a Casa da Ciência, órgãos do FCC, pouco ou 
nada se articulavam, com vidas e trajetórias quase totalmente independentes, enquanto o 
quotidiano da administração central do Fórum era conduzido por duas superintendências: de 
Difusão Cultural e de Administração.

Em 2004, a aprovação pelo Conselho Universitário da proposta do Reitor Prof. Aloisio 
Teixeira de criação do Colégio Brasileiro de Altos Estudos - CBAE, como novo órgão do FCC, 
parecia prometer um novo e mais destacado lugar para o Fórum enquanto centro de diálogos 
acadêmico-científicos e de promoção de estudos interdisciplinares avançados. Grandes, porém, 
foram as dificuldades enfrentadas pelo CBAE para sair do papel.

A partir de 2012, o FCC começa a ser reestruturado. Num primeiro momento, ele recebe 
a atribuição de conduzir a política de comunicação da UFRJ, que até então era atribuição do 
Gabinete do Reitor (GR). Esta transição confirmou-se apenas parcialmente, retornando ao 
GR as responsabilidades pela comunicação institucional e sendo atribuída ao FCC a tarefa 
de conduzir a implantação da Rádio e TV Universitárias.

Se originalmente o papel integrador do FCC foi operado para favorecer as tentativas 
de imposição do pensamento autoritário reacionário da ditadura militar, a existência desta 
instância poderia e deveria ser mobilizada em favor do projeto universitário democrático e 
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igualitário abraçado pela UFRJ desde a metade da década de 1980. Esta convicção conduziu 
um processo de redefinição e reestruturação do FCC, ainda em curso.

Em 2012, o Fórum de Ciência e Cultura era composto pelos seguintes órgãos: Museu 
Nacional, Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE), Sistema de Bibliotecas e Informação 
(SiBI), Casa da Ciência, Editora UFRJ. Destes, o SiBI e a Casa da Ciência, embora existissem 
há mais de 20 anos, não estavam institucionalmente estabelecidos no Estatuto da UFRJ, e não 
dispunham, em consequência, de regimentos e regras claras de funcionamento, organização 
e inserção institucionais. O CBAE, inversamente, que consta do Estatuto desde 2004, não 
tinha, até então, qualquer vida acadêmica real. Também o Conselho Diretor há muitos anos 
não se reunia, sinalizando a falta de formalidade no funcionamento do conjunto do FCC e da 
maioria de seus órgãos.

Com base nesse diagnóstico, a institucionalização do FCC passou a constituir desafio 
central, que começou a ser enfrentado através das seguintes ações: a) formalização e regularização 
do funcionamento do Conselho Diretor, que passou a ter reuniões ordinárias mensais, deliberando 
acerca da ação da Coordenação; b) discussão e aprovação, pelo Conselho Diretor, de amplo 
projeto de institucionalização, envolvendo: proposta de emenda no Estatuto da UFRJ para a 
criação legal do SiBI, da Casa da Ciência, da Universidade da Cidadania e do Sistema Integrado 
de Museus, Acervo e Patrimônio Cultural – o SIMAP, bem como dos respectivos regimentos.

Igualmente importante foi o entendimento de que caberia ao Fórum de Ciência e 
Cultura, tendo em vista sua posição singular na estrutura média da UFRJ, enquanto centro 
universitário não definido por um campo específico de conhecimento, operar como uma 
verdadeira plataforma de articulação entre os demais centros e suas unidades, de modo a 
realizar a vocação integradora e pluridisciplinar que está em sua origem. O primeiro passo foi 
a integração dos órgãos do próprio FCC, processo facilitado pela revitalização do Conselho 
Diretor. A elaboração de planos, programas e projetos integrados permitiu começar a explorar 
as convergências e sinergias existentes no FCC. O segundo passo foi direcionar a coordenação 
e administração central do FCC a buscarem uma maior adesão e articulação com o conjunto 
da comunidade universitária. As reuniões mensais do Conselho Diretor contribuíram para 
tanto, uma vez que aproximavam a Coordenação do FCC, os órgãos integrantes do FCC e os 
decanos dos centros universitários – que têm assento no Conselho.

Além disso, e talvez mais importante, uma profunda e cuidadosa revisão dos programas 
e projetos em andamento no FCC e em sua Administração Central propiciou um amplo e 
profundo debate sobre seu lugar e papel na UFRJ.

Nessa nova perspectiva, o ciclo Você Faz Cultura 2012 constituiu marco decisivo. Por 
vários meses, seminários e plenárias reuniram mais de 500 professores, estudantes e técnico-
administrativos, tendo sido aprovado ao final o documento de proposta de uma Política 
Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural, aprovado pelo Conselho Diretor do FCC 
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em 8 de janeiro de 2013. Em 28 de agosto de 2014, o Conselho Universitário (CONSUNI), 
órgão máximo de deliberação da instituição, pela primeira vez em sua história, discutiu a 
Política Cultura e Artística da Universidade, que foi aprovada por aclamação.

Desde então, os princípios e diretrizes do Você Faz Cultura têm orientado as políticas, 
programas, projetos e ações do Fórum de Ciência e Cultura, da Coordenação e da Administração 
Central. Os vários órgãos do FCC, a seu modo e segundo suas especificidades, também estão 
engajados na concretização das orientações e ações emanadas dos ciclos Você Faz Cultura4 
e reafirmadas pelo Consuni.

Atualmente, o Fórum de Ciência e Cultura coordena a formulação e execução da 
Política Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural da UFRJ, articulando, promovendo 
e apoiando ações integradas da UFRJ e desta com outras universidades. Esta política é um 
princípio essencial do projeto universitário. Segundo os princípios e diretrizes Gerais do 
documento “Política Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural da UFRJ” aponta 
que se deve:

contemplar de maneira decisiva a formação nas intervenções e atividades de produção 
e difusão culturais, artísticas e científicas, sobretudo a formação de profissionais da 
produção e ação culturais, restauração e conservação, áreas técnicas vinculadas a artes 
cênicas e outras, o que se poderá assegurar através de um permanente compromisso 
com as atividades de ensino, inclusive de treinamento, capacitação e extensão (UFRJ, 
2014, p. 5)

UM PROGRAMA DE APOIO ÀS ARTES - PROART

Previsto na política “Você faz cultura”, o Programa de Apoio às Artes da UFRJ (PROART) 
é o resultado de uma longa articulação e mobilização entre técnicos administrativos, docentes e 
discentes para elaborar um programa permanente de apoio às realizações de grupos e projetos 
artísticos da universidade. O Fórum de Ciência e Cultura iniciou um amplo debate com toda 
a comunidade acadêmica e entes externos para a construção das ações envolvidas.

O PROART foi aprovado pelo Conselho Diretor do FCC em 07 de abril de 2015 e 
oficializado através da Portaria n° 4022/15, publicada no Boletim UFRJ nº 22, de 28 de 
maio de 2015. A coordenação do programa é responsabilidade do Coordenador do Fórum de 
Ciência e Cultura, juntamente com a Superintendência de Difusão Cultural (Difusão) e de 
professores ou de técnicos-administrativos convidados para apoiá-lo e assessorá-lo (item 5.1, 
Resolução nº 01/2015).

O PROART tem como objetivo central promover a produção e difusão das artes, por 
meio do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, contemplando as 

4  Foram promovidos mais dois ciclos de debates da política: em 2015 e em 2017.
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múltiplas linguagens e a diversidade das formas de expressão artística. Entre os objetivos 
específicos, podemos citar5:

•	 Promover, incentivar e institucionalizar a Política Cultural, Artística e de Difusão 
Científico-Cultural da UFRJ;

•	 Contribuir para a formação artística, cultural, profissional e cidadã de estudantes da 
UFRJ, mediante sua participação em programas, projetos e ações no campo da pro-
dução e difusão artísticas;

•	 Contribuir para a formação artística e cultural do conjunto da comunidade universitária 
- docentes, discentes e técnico-administrativos -, assim como para ampliar o acesso seja 
à prática de diferenciadas formas de expressão artística, seja a espetáculos, exposições 
e outras manifestações artísticas e culturais;

•	 Contribuir para a ampliação e formação de plateias, proporcionando o exercício de 
um olhar sensível e crítico para estas linguagens; promover a interação dialógica e 
transformadora entre a Universidade e a sociedade, estimulando a difusão e circulação 
da produção cultural e artística intra e extramuros.

Entre as ações para desenvolvimento do Programa, está o apoio aos Cursos de Artes 
da UFRJ e aos Grupos Artísticos de Representação Institucional – GARINs; o intercâmbio 
artístico com outras universidades, nacionais e estrangeiras, favorecendo a mobilidade de 
docentes e estudantes, e programas de bolsas para o estudo, pesquisa e produção em Artes.

Todas essas ações são guiadas pelas diretrizes apontadas na Resolução: indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão; pluridisciplinaridade; diálogos internos e externos; interação 
e diálogo entre arte e ciência; promoção dos direitos culturais; autonomia e engajamento; e, 
finalmente, a promoção da Cultural Nacional, e observância das diretrizes do Plano Nacional 
de Cultura, em especial quando se propõe o mapeamento, o reconhecimento, a promoção e a 
valorização das expressões culturais brasileiras. Por fim, ainda se aponta para a necessidade 
de buscar:

Promoção da Arte e Cultura Públicas na construção de uma Esfera Pública em que 
cultura, ciência e arte se completem num diálogo difícil, porém indispensável, posto 
que emancipatório.

5  Item 1.2, Resolução nº01/2015 – FCC/UFRJ.
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GRUPOS ARTÍSTICOS DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – GARINS 

Conforme definido no Edital, os GARINs da UFRJ são companhias, grupos ou projetos 
artísticos detentores de comprovada qualidade e relevância que atuam na difusão cultural e 
artística não só no meio acadêmico, mas em âmbito nacional e internacional. Para ganharem 
o título, os grupos precisam ter pelo menos dez anos de existência. 

Nos termos estabelecidos pelo Capítulo IV do Programa de Apoio às Artes - PROART/
UFRJ -, Resolução 01/2015, que integrou aquele edital são também características dos GARINs:

4.2. O GARIN é coordenado por um ou mais docentes ou técnico-administrativos em 
educação da carreira de nível superior do quadro permanente da UFRJ. 

4.3. O GARIN tem inserção e reconhecimento institucional formal de curso ou 
departamento de uma unidade ou órgão suplementar da UFRJ. 

4.4. As equipes que integram um GARIN devem envolver no desenvolvimento de 
suas atividades, preferencial e majoritariamente, docentes, técnicos e alunos da UFRJ.

4.5. O GARIN deverá, sempre que possível, contemplar em suas atividades, o 
engajamento de docentes, estudantes e técnicos de diferentes departamentos e unidades 
da UFRJ. 

4.6. O GARIN deverá, sempre que possível, buscar e promover articulações e atividades 
conjuntas com outras Instituições Públicas de Ensino Superior. 

4.7. O GARIN deverá, sempre que possível, buscar e promover articulações e atividades 
conjuntas com grupos e organizações artísticos e culturais não governamentais, sem 
fins lucrativos, que expressem a diversidade cultural brasileira e a multiplicidade de 
linguagens e expressões artísticas. 

4.8. Nenhum docente ou técnico-administrativo poderá coordenar mais de um GARIN, 
sendo admitida, porém, a participação múltipla (PROART/UFRJ -, Resolução 01/2015)

Os GARINs têm como objetivo principal expressar a diversidade cultural brasileira e a 
multiplicidade de linguagens e expressões artísticas. Além de servirem de apoio na formação 
acadêmica dos estudantes, promovem o acesso de amplos setores socioeconômicos à cultura.

A coordenação dos grupos fica a cargo de docentes ou técnico-administrativos em 
educação de nível superior do quadro permanente da UFRJ. Sua política promove atividades 
conjuntas com outros grupos e organizações artístico-culturais não governamentais, sem fins 
lucrativos, inclusive com instituições públicas de ensino superior.

Os GARINs desenvolvem, nas comunidades que atingem a tarefa de repensar o conceito 
de universidade. Dessa forma, desmistificam a ideia do centro acadêmico pensado somente 
como sala de aula, abrigando não só a produção científica e tecnológica, mas também a cultural 
e artística. Ao levarem à sociedade esta outra e não menos nobre ou relevante faceta da UFRJ, 
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os grupos contribuem difundir, no seio dos mais variados segmentos sociais, a diversidade de 
nossa universidade, visibilizando seus aspectos artísticos e culturais.

I  EDITAL PROART

Ao longo de 2015 e 2016, por meio de reuniões públicas com os envolvidos, fez-se o 
desenho e planejamento administrativo e legal do 1° Edital do PROART/UFRJ (nº 01/2016) 
direcionado aos Grupos Artísticos de Representação Institucional, os chamados GARINs, o 
qual foi publicado no site do FCC em novembro de 20166. 

O recurso para realização deste 1° Edital foi captado pelo Fórum de Ciência e Cultura 
através de emenda parlamentar do Senador Lindbergh Faria. Através de convênio, o recurso foi 
repassado à Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), cujo Núcleo Acompanhamento de 
Recursos da UFRJ (NARU) realizou a gestão financeira e os trâmites de aquisições, licitações, 
contratações diretas, seleções públicas de fornecedores, pagamentos de pessoas jurídicas e 
físicas e de bolsistas.

O primeiro edital de seleção dos Grupos foi lançado em outubro de 2016 e recebeu 12 
(doze) inscrições. Para inscrição no edital de apoio, os interessados deveriam apresentar ficha 
de inscrição, plano de trabalho e planilha geral de custos. No dia 17 de novembro, foi realizada 
a análise de habilitação através de comissão técnica. A ata com os resultados preliminares 
foi divulgada no dia seguinte, sendo que 05 (cinco) propostas não foram habilitadas. Todas 
apresentaram recursos, mas somente uma teve seu recurso indeferido, não logrando alcançar 
o título de GARIN.

Finda a fase de habilitação, passou-se à fase de julgamento das propostas. No dia 30 de 
novembro, foi reunida a comissão julgadora, que foi composta por membros da comunidade 
universitária e por expoentes das artes. Esta comissão aprovou as onze propostas habilitadas, 
fazendo recomendações e ajustes orçamentários. No dia 05 de dezembro de 2016, foi divulgado 
o resultado final com a lista dos primeiros GARINs. Foram eles: a Companhia de Dança 
Contemporânea, a Companhia Folclórica do Rio-UFRJ, o Coral Brasil Ensemble, NUDAFRO 
– Companhia de Dança Contemporânea, Ópera na UFRJ, Orquestra de Sopros da UFRJ, 
Orquestra Sinfônica da UFRJ, Quinteto Experimental de Sopros, Sôdade Brasilis – Grupo de 
Choro, tRuPe DIvERSOS e, por fim, a Mostra de Teatro da UFRJ.

A partir de janeiro de 2017, estes onze Grupos iniciaram as atividades para execução 
de seus planos de trabalho. Individualmente, cada um dos GARINs seguiu a sua própria lógica 
de produção e funcionamento, com exceção da administração financeira, que era gerida e 
unificada pelo FCC. Toda a execução do PROART seguiu os procedimentos burocráticos 

6 http://www.forum.ufrj.br/index.php/2-uncategorised/529-fcc-e-fujb-lancam-edital-de-apoio-aos-grupos-
artisticos-da-ufrj. 

http://www.forum.ufrj.br/index.php/2-uncategorised/529-fcc-e-fujb-lancam-edital-de-apoio-aos-grupos-artisticos-da-ufrj
http://www.forum.ufrj.br/index.php/2-uncategorised/529-fcc-e-fujb-lancam-edital-de-apoio-aos-grupos-artisticos-da-ufrj
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da Administração Pública e atendeu às exigências da Lei 8.666, como a transparência em 
processos de contratação, bem como a relatoria e prestação de conta de serviços executados.

O PROART apoiou financeira e institucionalmente estes Grupos Artísticos, que puderam 
assim contratar serviços de pessoas físicas, como maestros, dançarinos e Mestres dos Saberes 
Populares para intercâmbio artístico-cultural; empresas para criação de sites, assessoria de 
comunicação, gráfica para impressão de materiais de divulgação e transporte e produtora de 
audiovisual; compra de materiais para criação de figurinos e cenografia. Com tais recursos 
os Grupos cresceram qualitativa e quantitativamente, sendo possível maior organização e 
circulação de suas produções.

Para a execução dos planos de trabalho ao longo de 2017, foram contratados no total 
102 (cento e dois) bolsistas, sendo 94 (noventa e quatro) de graduação, 5 (cinco) de mestrado 
e 3 (três) de doutorado. Tais estudantes, de diversas instituições de ensino superior, tiveram 
a oportunidade de atuar e desenvolver habilidades na produção artística, cultural e também 
administrativa, integrando-se nos elencos como músicos, dançarinos, intérpretes, fotógrafos, 
cinegrafistas e na gestão cultural dos GARINs e do PROART.

O edital recomendava um mínimo de dez apresentações por Grupo e a agenda de 
apresentações era proposta pelos próprios GARINs. Além das apresentações sugeridas pelos 
próprios Grupos, eles participaram de dois grandes eventos institucionais promovidos pelo 
FCC: o lançamento do PROART, realizado em abril de 2017, e o II FestFIC – Festival do 
Fórum Interuniversitário de Cultura, realizado entre os dias 05 e 12 de novembro de 2017. 

Ao todo, foram mais 110 (cento e dez) apresentações artísticas, graças às quais os 
GARINs circularam não somente nos diversos campi da UFRJ, mas também em diversos 
lugares na Zonas Sul, Norte e Oeste do município do Rio de Janeiro, além de outros municípios 
da Baixada Fluminense. O público atingido, segundo relatórios de realização de atividades, 
foi de mais de 25.000 (vinte e cinco mil) pessoas.

AVALIAÇÃO PRELIMINAR

Ao final do período de realização das atividades promovidas no âmbito do I Edital 
PROART, foi solicitado ao GARINs que preenchessem formulários de avaliação sobre o 
programa. Da mesma forma, a equipe do FCC fez reuniões para avaliar os resultados obtidos 
nesta primeira experiência. 

De modo geral, percebeu-se que, ainda que todos os Grupos tivessem a tradição artística 
e, ao longo dos anos, tivessem construído sólidos e frutíferos trabalhos de excelência, o exercício 
da gestão pública, mediada entre o FCC e a fundação de apoio atendendo as exigências da lei 
8.666, foi algo novo para muitos deles. Por esta razão, verificou-se que houve pouca agilidade 
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por parte de alguns GARINs para atender às exigências administrativas necessárias para 
viabilizar etapas da produção. 

Percebeu-se também que Grupos que respondiam com mais facilidade e presteza aos  
procedimentos administrativos, apresentavam não só experiência com algumas destas rotinas 
em projetos anteriores, mas também contavam com um profissional integrado ao seus projetos 
do corpo técnico administrativo, produtores culturais ou não, já familiarizados com essas 
rotinas. Dessa forma, de um modo geral observou-se que a compreensão das necessidades de 
gestão administrativa se deu de forma heterogênea entre os Grupos, bem como, as percepções 
do que estava funcionando adequadamente na execução foram também divergentes.

Verificou-se que a seleção e aprovação dos Grupos no primeiro edital por meio de 
planos de trabalhos com propostas orçamentárias por eles cotados e propostos não funcionou 
como previsto inicialmente. Este fato se deu porque os primeiros orçamentos traziam valores 
distintos e inferiores aos praticados por empresas que de fato pudessem ser contratadas pelo 
serviço público, já que algumas não atendiam à necessidade de cadastro no Sicaf (Sistema 
Unificado de Cadastramento de Fornecedores) nem dispunham da documentação necessária 
à efetivação dos contratos. 

Percebeu-se, assim, que se fazia necessário um maior conhecimento, por todos os 
envolvidos, das modalidades e operação de contratação e um acompanhamento mais próximo 
de alguns coordenadores e suplentes dos Grupos. Na avaliação final por parte dos Grupos 
registra-se a proposta de que os GARINs pudessem indicar algum membro para um grupo 
de estudo com reuniões obrigatórias junto ao Fórum para pensar em soluções mais ágeis e 
coletivas. Ao mesmo tempo, esta já havia sido a orientação inicial por parte da gestão do FCC, 
mas as agendas dos representantes dos Grupos e da gestão dificultaram que tais encontros 
se tornassem permanentes e coletivos. As demandas foram sendo resolvidas a partir das 
necessidades e urgências de cada grupo, conforme seu programa de atividades e calendário.

Do ponto de vista dos Grupos, a maioria mencionou a dificuldade burocrática de 
contratação, via fundação universitária, como o grande entrave na execução. Havia uma 
longa espera entre o da demanda e a efetiva contratação dos serviços necessários, o que 
culminou em atrasos na execução de algumas das etapas constantes dos planos de trabalho. 
Outros entraves também foram relatados, como impedimento para pagamento de algumas 
rubricas e descontentamento com alguns dos fornecedores contratados. Grande parte destas, 
dificuldades ocorreu porque o projeto atendia diversos Grupos, com especificidades diferentes, 
cujas demandas deveriam, por exigência da Fundação responsável, ser reunidas em editais de 
licitação comuns sempre que tratassem de contratação de serviços. Assim, por exemplo, apenas 
uma empresa poderia ser contratada, através de edital único, para atender aos calendários de 
necessidades de todos os 11 grupos. Bastava que um grupo não encaminhasse tempestivamente 
sua demanda e calendário, todos os demais ficavam impossibilitados de dispor do serviço. Não 
é difícil imaginar o prejuízo e desgaste provocados por este tipo de problema: programas e 
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apresentações suspensas, pressões para fazer as contratações independentemente das exigências 
administrativas, etc. 

Não foram raros, por outro lado, que Grupos indicassem para contratação empresas 
que tinham problemas no SICAF e eram incapazes de apresentar a documentação exigida. 
Alguns Grupos atribuíram as dificuldade a deficiências na circulação das informações com 
a devida antecedência .  Nesse emaranhado de exigências conflitantes – os grupos queriam 
rapidez, mas se mostravam incapazes de produzir as informações e documentação requeridas 
pela legislação. Muitos coordenadores jamais haviam administrado projetos semelhantes, 
outros estavam mais acostumados a fazer contratações com recursos provenientes de fontes 
que não tinham o mesmo nível de exigência da Fundação.

Não obstante essas dificuldades, os relatos dos GARINs foram unânimes em apontar 
que foi a partir do apoio financeiro viabilizado através do PROART que as suas atividades se 
tornaram viáveis ao longo de 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo sido a primeira edição, a execução do PROART em 2017 proporcionou um rico 
aprendizado a todos os envolvidos, os quais foram acumulando experiências e técnica nos 
processos a partir da sua realização.

Em janeiro de 2018, foi lançado o segundo edital PROART7. Para sua elaboração, foram 
revistos alguns dos processos e procedimentos administrativos e operacionais. Para melhorar 
o entendimento dessas modificações e esclarecer quaisquer dúvidas sobre o edital ou sobre o 
próprio programa, foi realizada uma oficina para os interessados. Houve o comparecimento 
de pouco mais de 40 pessoas, todas representantes de diversas unidades, Grupos e Projetos 
artísticos da universidade8.

Mais uma vez, os recursos disponibilizados para viabilizar este edital são decorrentes 
de emendas parlamentares. Num cenário no qual os recursos orçamentários cifras irrisórias, 
sendo os cortes especialmente dramáticos nas áreas da cultura e educação, o caminho das 
emendas parlamentares se apresenta como uma solução pragmática, muito embora incerta, 
uma vez que o repasse orçamentário, apesar de obrigatório, nem sempre se concretiza.

A realização dos trabalhos dos GARINs promove a ampliação dos horizontes da sociedade. 
Ao fomentar a produção artística de matriz africana, a cultura brasileira, o clássico, bem como 
a produção contemporânea, os Grupos Artísticos acabam por desempenhar importante papel 

7 Edital nº 01/2019, lançado em 21 de janeiro de 2019. Disponível em: http://www.forum.ufrj.br/images/
EDITAL_PROART_2019_.pdf 
8 Disponível em: http://forum.ufrj.br/index.php/24-slide-show/735-forum-promove-oficina-junto-a-
candidatos-ao-proart-2019 

http://www.forum.ufrj.br/images/EDITAL_PROART_2019_.pdf
http://www.forum.ufrj.br/images/EDITAL_PROART_2019_.pdf
http://forum.ufrj.br/index.php/24-slide-show/735-forum-promove-oficina-junto-a-candidatos-ao-proart-2019
http://forum.ufrj.br/index.php/24-slide-show/735-forum-promove-oficina-junto-a-candidatos-ao-proart-2019
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no enfrentamento de múltiplas formas de preconceito e contribuem para ampliar horizonte 
cognitivo e sensível dos públicos-alvo.

A continuidade do programa deve se basear também num entendimento interno 
institucional. Torna-se primordial e basilar que a UFRJ consiga aprimorar e seguir na implantação 
da Política Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural. Isso também deve se traduzir 
em recursos orçamentários da própria instituição. Durante o ano de 2018 foi realizado um 
amplo processo de consulta e discussão representantes dos Grupos, do Fórum de Ciência 
e Cultura e da Reitoria a fim de estabelecer uma dotação no Orçamento da UFRJ, recurso 
permanente, que assegure a continuidade do PROART. Esta institucionalização definitiva do 
PROART seria uma vitória de grande expressão para todo o campo da cultura e das artes em 
nossa Universidade, garantindo a promoção dos direitos culturais bem como o acesso às fontes 
da cultura brasileira não apenas pela comunidade universitária, mas por toda a população.
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PLANO DE CULTURA DA UFCA: REFLEXÕES PARA A 
GESTÃO, AS POLÍTICAS E A CURRICULARIZAÇÃO 

DA CULTURA 

José Robson Maia de Almeida1

RESUMO: O presente trabalho busca refletir sobre a gestão, as políticas e a 
curricularização da cultura decorrentes do debate ocorrido no processo de elaboração 
do Plano de Cultura da Universidade Federal do Cariri (UFCA). O processo de 
elaboração do Plano de Cultura iniciou-se em 2017, cujo debate provocado por esse 
processo suscitou questões acerca da atuação da Pró-reitoria de Cultura (PROCULT), 
por vezes ratificando seu modo de gestão e suas políticas, assim como vislumbrando 
mudanças. Por fim, o debate sobre a curricularização da cultura incentivou ainda 
mais a busca pela indissociabilidade com o ensino, a pesquisa e a extensão.

PALAVRAS-CHAVE: Plano de cultura, Curricularização da cultura, UFCA, 
Política cultural.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz a discussão e reflexão sobre a gestão, as políticas 
e curricularização da cultura na Universidade Federal do Cariri (UFCA) durante 
o processo de elaboração do Plano de Cultura, assim como a ressonância desses 
aspectos no desdobramento das políticas culturais executadas pela Pró-reitoria de 
Cultura (PROCULT) da UFCA. O foco é apresentar reflexões e experiências acerca 
da construção do Plano de Cultura da UFCA com um olhar para a gestão, política e 
curricularização da Cultura no âmbito da Universidade e do Plano que está sendo 
elaborado para os próximos cinco anos.

Após cinco anos de atuação, a PROCULT entendeu a necessidade de discutir, 
sistematizar e diagnosticar o que já vinha sendo executado em termos de políticas 

1 Universidade Federal do Cariri (UFCA); robson.almeida@ufca.edu.br 

mailto:robson.almeida@ufca.edu.br


642

culturais na UFCA, bem como estabelecer objetivos, diretrizes e ações para os próximos anos. 
O resultado disto se tornou o desejo por um documento que pudesse refletir as características 
e tramas do cotidiano cultural da Instituição e da região. Em 2017, iniciou-se o processo de 
elaboração do Plano de Cultura da UFCA.

A ideia do Plano de Cultura é representar a política de gestão e a política cultural da 
Universidade Federal do Cariri (UFCA), também traçar os objetivos e diretrizes que norteiem 
as ações culturais que se pretende desenvolver no âmbito da Universidade – não somente 
dentro dela, por um período de dez anos. 

A UFCA E A DIMENSÃO DA CULTURA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) iniciou suas atividades como Instituição de 
Ensino Superior em 2013 com uma configuração inovadora em sua proposta de Pró-reitorias. Ao 
invés do consagrado tripé universitário – ensino, pesquisa e extensão, como fim institucional, 
- estabeleceu uma quarta dimensão, a cultura. Desse modo, na UFCA, a cultura compõe, com 
o ensino, a pesquisa e a extensão, as atividades fins da instituição formando um quadripé. 

Um dos princípios que consta no Plano Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFCA 
é o “reconhecimento das atividades artísticas, culturais e esportivas como fundamentais para a 
formação da comunidade universitária”. Este princípio é um dos fundamentos para reflexão e 
fomento de políticas culturais e, por isso, um plano institucional de cultura para a UFCA deve 
buscar promover a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade, das expressões 
e manifestações culturais. Neste sentido, a cultura compõe o Estatuto da UFCA como fim e 
como dimensão estratégica para a formação e transformação do ser humano na consecução 
de suas finalidades concernentes à criação, difusão, divulgação, aperfeiçoamento e direito à 
cultura. Assim como o Estatuto da UFCA, o PDI se tornou um documento norteador para as 
ações acadêmicas e administrativas que regem esta Instituição. O Plano de Cultura se soma 
a estes documentos para oferecer um horizonte de caminhos a fim de direcionar as políticas 
e ações culturais no âmbito da UFCA e na região do Cariri. 

Bourdeiu (2004, p. 20) afirma que “para compreender uma produção cultural (literatura, 
ciência, etc) não basta referir-se ao conteúdo textual dessa produção, tampouco referir-se ao 
contexto social contentando-se em estabelecer uma produção direta entre o texto e contexto.” 
Mas é necessário compreender o campo em que este contexto faz parte. A noção de campo é, 
de acordo com Bourdieu, “o mundo social como os outros, mas que obedece as leis sociais 
mais ou menos específicas.” 

A Pró-reitoria de Cultura (PROCULT) surgiu como órgão propulsor da dimensão da 
cultura na universidade, contribuindo com a perspectiva de uma formação integral do estudante 
universitário e da comunidade favorecida pela instituição. Configura-se como um setor por 
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excelência da promoção, estímulo e reconhecimento da cultura como fator fundamental ao 
desenvolvimento social, crítico e, principalmente, educacional. 

Cabe à Pró-reitoria de Cultura múltiplas funções: a) observar, pesquisar, mapear, 
compreender e apoiar os diversos sujeitos e coletivos com suas tramas complexas de produção 
de sentido de si e do mundo, que estão situados dentro e fora de seus campi, e que compõem 
a comunidade acadêmica; b) estabelecer a cultura como campo estratégico e de formação na 
universidade, por meio da proposição de ações. Desse modo, a Universidade Federal do Cariri 
entende que a dimensão da cultura não é apenas estratégica ou importante para o ambiente 
acadêmico, uma vez que a ideia é tornar a cultura como uma dimensão de formação integral 
do estudante e da comunidade universitária. E assim, como parte da formação do discente, 
integra-se de forma decisiva e programática com as demais Pró-reitorias fins: Pró-reitoria de 
Graduação (PROGRAD), Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPI) e Pró-
reitoria de Extensão (PROEX). 

A atuação da PROCULT se baseia em 9 eixos temáticos: 1) Linguagens artísticas; 
2) Educação científica; 3) Crítica social; 4) Diversidade cultural; 5) Acervo e memória; 
6) Entretenimento e convivência; 7) Idiomas e culturas estrangeiras; 8) Corpo, culturas do 
movimento e práticas esportivas e 9) Cultura e sustentabilidade. 

O debate ocorrido durante o Plano provocou reflexão sobre os eixos temáticos, no 
sentido de que eles precisavam ter um olhar para as ações, para as políticas. Já havia a 
proposta de eixos de atuação que se entrelaçariam com os eixos temáticos acima referidos. 
Com isso, a discussão se encaminhou por relacionar de forma mais profunda e prática as ações 
com os 6 eixos de atuação, quais sejam: 1) Debates e reflexões; 2) Formação; 3) Fruição; 4) 
Experimentação; 5) Pesquisa e 6) Gestão. A escolha de tais eixos, temáticos e de atuação, nos 
levam a acreditar na priorização de determinados temas, os quais refletem as características 
da gestão cultural e do momento pelo qual passa a Instituição e sua comunidade.

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CULTURA

A elaboração do Plano de Cultura empreendeu discussões acerca da orientação das ações 
e da política de cultura, esporte, artes e idiomas que serão desenvolvidas nos próximos anos 
na UFCA. Ressaltamos que as ações de esporte e de idiomas também compõem o escopo de 
atuação da PROCULT por serem consideradas parte integrante da dimensão da cultura. Foram 
levados em consideração também outros documentos e planos já existentes (Plano Nacional 
de Cultura, Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Cultura), Carta de Princípios da 
UFCA, o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

A metodologia de elaboração do Plano de Cultura da UFCA foi proposta pela Comissão 
de Elaboração do Plano de Cultura, instituída pela PROCULT e submetida em um Fórum Aberto 
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de Cultura para apreciação e discussão. O Fórum é um espaço promovido pela PROCULT 
com objetivo de discutir temas considerados importantes para a cultura na UFCA. 

A metodologia de elaboração aprovada configurou-se na realização de seminários 
temáticos, para os quais foram convidados especialistas para participarem de mesa-redonda 
e posterior debate, com a presença de um mediador, como forma de subsidiar o debate e 
aprofundar a reflexão. Os temas dos seminários eram relacionados aos eixos temáticos que 
baseiam a atuação da PROCULT. 

O objetivo dos seminários temáticos foi promover a reflexão teórica/epistemológica do 
assunto em questão e fomentar o espaço de participação horizontal da comunidade acadêmica 
e interessados no debate sobre o Plano. Estes momentos de reflexão e debate permitiram 
emergir os elementos teóricos e conceituais necessários para a escrita do documento. 

Após a produção de uma versão preliminar do documento, a Comissão disponibilizou 
o material para apreciação de todos os convidados dos seminários temáticos. Em seguida, 
passará por apreciação da comunidade por meio de debates em fóruns. Nesse momento, 
todas as pessoas poderão fazer sugestões quanto ao documento. Em seguida, será realizado 
um Fórum Aberto de Cultura para aprofundamento do debate sobre pontos divergentes no 
documento. Após as discussões no Fórum Aberto de Cultura, o Plano deverá ser apreciado 
pelas instâncias superiores da UFCA.

GESTÃO E POLÍTICA CULTURAL: REFLEXOS DA ELABORAÇÃO DO 
PLANO

Para Saraiva (2011, p. 15), a gestão cultural se refere a um conjunto de ações organizadas 
para atingir determinados objetivos antes planejados e definidos. A especificidade cultural 
se dá pelo fato da implementação de políticas culturais para algo que é intangível, como a 
cultura nas suas mais diversas manifestações. Para Ferreira (2009, p. 61), a gestão cultural, 
como profissão capaz de dar organicidade à área cultural, tornou-se um possível caminho para 
a viabilização das políticas culturais, com aproximação da comunidade na qual as políticas 
estão inseridas.

A acepção antropológica de cultura é aqui assumida com base na produção histórica e 
cotidiana da vida social, que constrói sentidos, hábitos, costumes, valores e saberes, e também 
orientam os indivíduos para a vida comunitária. Diversos aspectos sociais, como as origens 
regionais, étnicas, econômicas, de trabalho, sexo e de valores, determinam e possibilitam 
que características distintas possam emergir a partir de experiências diversas. Daí surge 
uma pulsante diversidade cultural, social e epistemológica, assim como os mecanismos de 
estruturação da distinção social, de produção das subalternidades e opressões. A política cultural 
para a universidade deve ser pensada, portanto, nestes termos, na sua dimensão simbólica e de 
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produção de sentido, possível apenas na manutenção constante do diálogo com a comunidade 
acadêmica e extra acadêmica e no reconhecimento da diversidade cultural.

É importante assinalar que, historicamente, há carência de políticas específicas voltadas 
para a cultura nas instituições de ensino superior, ficando estas a reboque das vontades 
individuais e/ou locais. As formas de fomento do Governo Federal junto às instituições de 
ensino superior são poucas e precárias. São exemplos destas poucas iniciativas o Mais Cultura 
nas Universidades e o Projeto Universidade. Botelho nos esclarece que:

O Projeto Universidade trabalhava basicamente com a área de extensão cultural das 
universidades, com o objetivo de auxiliá-las a se tornar polos irradiadores de cultura 
para a comunidade, por meio da promoção de atividades artísticas não eventuais, 
estimulando a participação efetiva do corpo discente, de forma a constituir um 
calendário anual e permanente. A partir do momento em que incorpora, em 1981, o 
programa Bolsa Trabalho/Arte, da extinta Secretaria de Assuntos Culturais (Seac), 
tal projeto passa a se chamar Projeto Universitário (PU) e, ao mesmo tempo, assume 
caráter formador mais nítido. Esse programa dava bolsas individuais – durante seis 
meses – a estudantes universitários, para a realização de atividades na área de artes, 
independentemente do curso de origem do candidato. A universidade entrava, como 
contrapartida, com o material para o aluno desenvolver o trabalho e designava um 
professor para ser o coordenador interno do PU. (BOTELHO, 2011, p. 98)

Lia Calabre (2009, p. 80) considera que as políticas culturais são ações realizadas pelo 
Estado e pelas instituições civis, “cujo objetivo é o de satisfazer às necessidades culturais locais”. 
A autora acrescenta que “isso não significa ignorar que os processos culturais contemporâneos 
dialogam e interagem de maneira que tenham cada vez mais caráter transnacional”.

Desse modo, mais do que sistematizar, planejar e estabelecer metas para a gestão e 
política cultural na UFCA, o processo de elaboração do Plano trouxe reflexões sobre a prática 
que vinha sendo executada através de ações culturais, sobre o significado das ações, sobre o 
perfil do público expectador e público-alvo, bem como sobre a conceituação de várias questões 
que, pelo hábito, se acreditava estarem resolvidas, a exemplo dos projetos institucionais de 
bolsas, do papel da PROCULT no tocante à pesquisa e das ações em parceria com outras 
instituições da região.

A elaboração de uma política de cultura proposta no referido Plano está assentada em 
duas linhas de organização. Em primeiro lugar é necessário definir as bases conceituais, pelas 
quais a política se orientará. E em segundo momento, mas não menos importante, reconhecer 
as capacidades e a potência estrutural para realizar a política.

Desde o seu surgimento, a PROCULT percebeu a necessidade e a potencialidade de se 
construir uma rede de parcerias a fim de fazer circular a produção que emergia da universidade, 
como também criar espaços de reflexão e fruição, para fora da universidade. Neste sentido, 
despontam duas entidades: Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), Serviço Social do 
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Comércio em Juazeiro do Norte e no Crato (SESC). As parcerias têm possibilitado a ampliação 
na atuação e na implementação de uma agenda cultural na universidade e para além dela.

A relação da cultura com o ensino, a pesquisa e a extensão ganhou foco nas reflexões 
no âmbito das políticas culturais. Por estar numa universidade, essa questão não pode ser 
desconsiderada. A cultura não só permeia a vida cotidiana dos indivíduos, mas ela é o próprio 
cotidiano entremeado pelos agentes sociais ao manifestar-se nos modos de ser, viver e existir, 
assim como na produção de conhecimento. As relações sociais também são meios pelos quais 
ocorrem diversas manifestações da vida e da existência dos indivíduos como agentes fazedores 
de suas relações. A indissociabilidade entre as dimensões que compõem a universidade é algo 
que a cada dia deve sair da dimensão da teoria e partir para o cotidiano e ser vivido, vivenciado 
e experimentado a partir do momento que tomamos como premissa que a cultura é inerente 
ao indivíduo e à sociedade.

No modelo de universidade em curso no Brasil, existem, no entanto, dificuldades de 
superar a lógica tecnicista que impede as dimensões de atuarem de forma interdisciplinar, 
transdisciplinar e indissociável. Isso ocorre, muitas vezes, em decorrência do fato de que o 
docente universitário não dá conta de executar ações e projetos que permeiam mais de uma 
dimensão universitária, e por outras vezes, pela formação acadêmica tradicional que obteve e 
a qual supervalorizou uma dimensão em detrimento das outras. Em consonância, Morin (2000, 
p. 9-10) corrobora dizendo que a universidade “conserva, memoriza, integra e ritualiza uma 
herança cultural de saberes, ideias e valores que acaba por ter um efeito regenerador, porque 
a universidade se incumbe de reexaminá-la, atualizá-la e transmiti-la.” Ao mesmo tempo em 
que a própria universidade “gera saberes ideias e valores que, posteriormente, farão parte 
dessa mesma herança. Por isso, que a universidade é conservadora, regeneradora e geradora”.

A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura deve propiciar 
ações que incorram na interdisciplinaridade, na minimização da dicotomia da teoria e da prática 
e nos processos de aprendizagem que estimulam uma vivência universitária humanamente 
integral. Essa indissociabilidade entre as dimensões também deslegitima formas de poder 
enclausuradas na universidade tradicional e que se impregnou nos dias atuais. Ou seja, a 
ausência dessa indissociabilidade rompe com os objetivos e princípios da universidade brasileira.

Necessário se faz entender que tal indissociabilidade não é algo que pode ser forçada, 
mas entendida como dinâmica, interativa, que reflita a realidade da universidade. Devemos, 
nesse caso, estar atentos para compreender tal dinamicidade e interação. Há, portanto, que 
se estimular e potencializar iniciativas, ações e projetos que trazem em seu cerne a relação 
da cultura com o ensino, com a extensão e com a pesquisa, sem diminuir ou enfraquecer 
alguma isoladamente. Nesse sentido, é importante destacar o potencial que a cultura possui 
para transversalizar todos os temas que habitam na universidade, e de articular no seu interior 
temas como economia, desenvolvimento, direitos humanos, artes e outros.
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CURRICULARIZAÇÃO DA CULTURA

Os estudos sobre currículo no campo da Educação já são consolidados a partir das teorias 
tradicionais, críticas e pós-críticas do currículo. Durante muito tempo, a visão tradicional ou 
técnica do currículo associava as disciplinas a um ensino puramente técnico e mecanicista, 
uma vez que o sistema industrial, as regras da produção em massa e o trabalho repetitivo 
estavam atrelado ao sistema de ensino e para este ditava as regras. Consequentemente, o 
currículo se elaborava a partir de um viés burocrático, centrado na figura do professor e 
desprovido de qualquer reflexão. Ou seja, “O currículo é sempre o resultado de uma seleção: 
de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai 
constituir, precisamente, o currículo” (SILVA, 2002, p. 15).

As teorias críticas se opunham à lógica da teoria tradicional, pois se baseavam em 
concepções marxistas, na Escola de Frankfurt e em outras ideias de nomes importantes da 
década de 1960, como Bourdieu e Althusser. Tais ideias nasceram a partir de movimentos 
relacionados a inquietações, insatisfações e questionamentos das ideias tecnicistas e da lógica 
estabelecida pelo currículo tradicional. Nesse contexto se viam mecanismos de reprodução 
e legitimação do poder simbólico, assim como a reprodução das desigualdades sociais e 
educacionais. As teorias pós-criticas se baseiam, sobretudo, em concepções multiculturais com 
foco principal no sujeito e com olhar para as questões étnicas, culturais, de gênero e demais 
elementos que tornam os indivíduos diferentes. A visão pós-critica do currículo considera que 
não há, somente, um conhecimento, único. Além disso, evidencia a compreensão e o respeito 
de si e do outro. Na seleção de conhecimentos, essas teorias não se limitam à pergunta “o 
quê?”, mas amplia a questão para “o por quê?”. Por que esse conhecimento e não outro? O 
que está por trás dessas escolhas? As teorias críticas e pós-críticas do currículo se interessam 
pela relação entre saber, identidade e poder (SILVA, 2002, p. 16-17).

A cultura e as manifestações culturais, no sentido amplo, devem fazer parte do contexto 
pedagógico no ambiente universitário, uma vez que não se pode fugir desta premissa se 
consideramos um indivíduo um ser social. Se entendemos que o currículo é construído por 
meio de seleção de conhecimentos a partir de relações de poder, evidenciamos que os diversos 
conhecimentos e as experiências vividas no ambiente universitário estão carregados de aspectos 
culturais, seja dos estudantes, seja dos docentes.

Quando pensamos em currículo pensamos apenas em conhecimento, esquecendo-
nos de que o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, 
centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: 
nossa identidade, na nossa subjetividade. Talvez possamos dizer que, além de uma 
questão de conhecimento, o currículo é também uma questão de identidade. (SILVA, 
2002, p. 15-16)

A cultura é transversal aos saberes e ao conhecimento científico, por conseguinte, 
também carrega questões sociais e culturais. A construção do conhecimento perpassa/perpassou 
a questões socais e culturais das várias épocas e contextos em que esses saberes foram e são 
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consolidados. Por que dissociar a produção do conhecimento dos aspectos culturais, sobretudo 
daqueles aspectos em que tais conhecimentos se entrelaçaram? 

Boaventura de Sousa Santos (2010) enriquece a discussão afirmando que a ciência 
moderna neutralizou os diversos conhecimentos que se encontram fora dos parâmetros científicos 
e do capitalismo. Esses conhecimentos foram marginalizados. A ciência moderna, que é um 
tipo de conhecimento, reivindicou o monopólio do conhecimento válido e rigoroso com a 
justificativa de ser fonte de progresso e desenvolvimento capitalista (SANTOS, 2010, p. 155). 
Para tanto, o autor nos indica um caminho por meio do que ele chama de “Ecologia de Saberes”:

Na ecologia de saberes a vontade é guiada por várias bússolas com múltiplas 
orientações. Não há critérios absolutos nem monopólios de verdade. Cada saber é 
portador da sua epistemologia pessoal. Nestas condições não é possível seguir uma só 
bússola. É possível avaliar a possível contribuição de cada uma das diferentes áreas, 
ou momentos ou para diferentes objectivos. [...] As escolhas permanentes resultam de 
que nenhuma intervenção no real, a partir de um só tipo de conhecimento, tem acesso 
à realidade toda.  (p. 165)

De forma simples e direta, Teixeira Coelho diz que “Cultura significa que esta cultura 
quer conversar com aquela outra que está distante, que parece distante, que surge como 
longínqua e estranha” (COELHO, 2007, p. 20).

Desse modo, entende-se, no âmbito do Plano, que a cultura pode fazer parte da sala de 
aula, da aula de campo, das pesquisas, das avaliações pedagógicas, das estratégias e aplicação 
desses conhecimentos e das metodologias de ensino, uma vez que se considera que a cultura 
pode compor a formação do indivíduo e portanto, ao fazer isso, a cultura pode ser legitimada 
no currículo e ser reconhecida como tal mediante um olhar multiculturalista. 

As possibilidades metodológicas direcionadas para o ensino podem ser ampliadas 
por meio da interação com as manifestações culturais e artísticas. Isto pode potencializar a 
aprendizagem dos conhecimentos no ambiente universitário. Neste sentido, as artes, os saberes 
populares, as culturas estrangeiras, os esportes e demais outros aspectos que os indivíduos 
vivenciam podem se constituir como estratégias metodológicas para se trabalhar tanto a 
aplicação destes conhecimentos como para legitimar a aprendizagem. 

É possível o surgimento de questionamentos afirmando que a cultura se transforme 
em auxílio ou “muleta” para o ensino e por isso seja a isto reduzida. A utilização, no entanto, 
da cultura e das artes como ferramenta de metodologia pode ocorrer com reflexão crítica e 
política do papel que ocupam numa aprendizagem para além de uma perspectiva tecnicista, 
mecânica e que transponha as relações de poder e legitimação das desigualdades, na busca 
de um currículo multiculturalista, com legitimação e respeito aos conhecimentos propostos 
em cada área do conhecimento e em cada proposta metodológica.

A Curricularização da cultura ainda é algo novo no Brasil. No ano de 2017, a Pró-
reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri iniciou efetivamente a discussão sobre 
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a Curricularização da cultura e em 2018 implantou ações para concretizar junto às Unidades 
Acadêmicas e aos Cursos de Graduação a inclusão de saberes e metodologias das artes e 
das culturas no ensino de graduação. Uma dessas ações são os editais, em 20182 e 20193, de 
concessão de bolsas para projetos, propostos por docentes, com foco na curricularização da 
cultura. Docentes puderam propor projetos que trouxessem as artes e a cultura articuladas 
com suas disciplinas, de qualquer área do conhecimento. Esses projetos tinham foco na busca 
do diálogo entre os saberes acadêmicos e populares, na promoção da indissociabilidade da 
cultura com o ensino, no fomento de novas metodologias de ensino, no combate à evasão 
discente e no estímulo à vivência e à reflexão da dimensão cultural e artística na universidade. 
Nesses editais, a curricularização da cultura é entendida como “o processo pelo qual se busca 
a formação de estudantes e professores por meio da relação entre uma área do conhecimento 
e a cultura no seu sentido mais amplo” (Edital, 11/2018 – PROCULT/UFCA).

O projeto Diálogos Transversais é outra ação que busca contribuir para a curricularização 
da cultura. É uma ação realizada em parceria com a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação 
e Inovação (PRPI), na qual dois professores e um mediador são convidados para debater um 
tema comum e transversal nas ciências exatas e nas artes. Cada convidado deve levar seus 
alunos para que aquele momento se torne uma aula “diferente” sobre o assunto. A primeira 
edição ocorreu em maio de 2018 com o tema Cores: o visível e o invisível, com um convidado 
da área de Física e outro das Artes Visuais com mediação de um professor do Design.

Em 2018, iniciaram-se as tratativas para implantação, como política da universidade, de 
projetos que buscam interação entre conhecimentos científicos e saberes populares centrados 
na tradição oral, nos moldes da ecologia de saberes de Boaventura de Sousa Santos (2010). 
Na prática, essa ação consiste na realização de disciplinas na graduação e na pós-graduação 
com o professor da respectiva disciplina junto aos Mestres da Cultura, no princípio titulados 
com notório saber pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT). Essa ação já 
ocorre com bastante sucesso em algumas IES, como UnB, UFMG e UECE. De acordo com 
a UnB, tal ação busca

propiciar um espaço de experimentação pedagógica e epistêmica no ensino capaz 
de inspirar resgates de saberes e inovações que beneficiem a todos os envolvidos 
– estudantes, mestres e professores. Trata-se de um desafio de grandes proporções 
devido ao verdadeiro abismo que separa os dois mundos que pretendemos colocar em 
diálogo: o mundo acadêmico, altamente letrado e centrado exclusivamente nos saberes 
derivados das universidades ocidentais modernas; e o mundo dos saberes tradicionais, 
centrado na transmissão oral e que preserva saberes de matrizes indígenas e africanas 
e de outras comunidades tradicionais, acumuladas durante séculos no Brasil4.

2 https://www.ufca.edu.br/portal/files/EDITAL_N_11_2017_-_Bolsas_de_Aes_Culturais_de_Iniciativa_
da_Comunidade_Acadmica.pdf Acessado em 15 fev 2019
3 h t tp s : / /www.ufca . edu .b r /po r t a l / images /2018 /EDITAL%20N.%2010 .2018%20-%20
A%C3%A7%C3%B5es%20de%20Iniciativa%20da%20Comunidade%20Acad%C3%AAmica.pdf  Acessado em 
15 fev 2019
4 http://www.inctinclusao.com.br/encontro-de-saberes/encontro-de-saberes Acessado em 15 fev. 2019

https://www.ufca.edu.br/portal/files/EDITAL_N_11_2017_-_Bolsas_de_Aes_Culturais_de_Iniciativa_da_Comunidade_Acadmica.pdf
https://www.ufca.edu.br/portal/files/EDITAL_N_11_2017_-_Bolsas_de_Aes_Culturais_de_Iniciativa_da_Comunidade_Acadmica.pdf
https://www.ufca.edu.br/portal/images/2018/EDITAL%20N.%2010.2018%20-%20Ações%20de%20Iniciativa%20da%20Comunidade%20Acadêmica.pdf
https://www.ufca.edu.br/portal/images/2018/EDITAL%20N.%2010.2018%20-%20Ações%20de%20Iniciativa%20da%20Comunidade%20Acadêmica.pdf
http://www.inctinclusao.com.br/encontro-de-saberes/encontro-de-saberes
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Por fim, em 2018, a PROCULT iniciou a oferta de “disciplinas livres” para os estudantes 
dos cursos de graduação da UFCA. A discussão desse tema surgiu com a criação da PROCULT, 
em meados de 2013/14, mas sem sucesso na implantação. Em 2017, houve nova luta para 
incluir no Regimento dos Cursos de Graduação a possibilidade de oferta dessas disciplinas 
pela Pró-reitoria. No primeiro semestre de 2018, foram realizados dois Fóruns Abertos de 
Cultura para debater e sugerir disciplinas a serem ofertadas no segundo semestre do mesmo 
ano. As disciplinas ofertadas em 2018.2 foram “Corpo e Cidade” e “Educação, Cultura 
e História Africana e Afro-brasileira”. A concepção de “disciplinas livres” aqui referida 
versa sobre a possibilidade de Pró-reitorias ofertarem disciplinas com temáticas emergentes, 
transversais. Essas disciplinas devem se integralizar na formação dos estudantes como um 
saber interdisciplinar e transversal ao conhecimento estudado no seu curso de graduação. É 
um modelo de oferta de disciplina que não está restrita a uma formação específica de um 
curso ou de um currículo específico. Mas é uma proposta que perpassa temáticas importantes 
e transversais a/em todos os cursos de graduação da Universidade e, por isso, limitar a oferta 
de tais disciplinas a um curso, unidade acadêmica ou departamento de área não seria suficiente 
para atingir tal escopo. 

A PROCULT considera a importância das Pró-reitorias ofertarem disciplinas que elejam 
conteúdos que sejam integralizados na formação humana e profissional do acadêmico. É 
fato que as Pró-reitorias que se utilizarão desta prerrogativa em nenhum momento usurparão 
a função da unidade acadêmica e dos cursos de graduação e tampouco interferirá em seus 
trabalhos, mas assumem mais uma possibilidade de formação acadêmica em que o estudante 
possa escolher para integralizar sua formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de elaboração de um documento da relevância do Plano de Cultura trouxe 
aos envolvidos uma reflexão sobre as políticas que por estes vêm sendo desenvolvidas. Nesse 
processo, pudemos ratificar, por consequência de reflexão, a necessidade e importância de 
várias ações que ocorrem desde 2013. Percebemos o oposto para outras tantas ações. Isso 
fez com que houvesse uma avaliação conceitual das políticas executadas que levaram a dar 
transparência aos motivos pelas escolhas de gestão até hoje adotadas.

 O planejamento para o futuro foi também um aspecto relevante para a gestão cultural 
na Pró-reitoria de Cultura da UFCA. Antes, o planejamento ocorria para um curto prazo. Com 
a elaboração do Plano, foi necessário planejar e olhar para um horizonte de médio e longo 
prazo. Isto provoca uma necessidade ampliada de planejamento, de escolhas de prioridades 
e de um debate acerca do papel de um setor de cultura numa universidade pública.

 A reflexão e o debate sobre o papel de um setor de cultura numa IES pública suscitaram 
questões acerca da gestão e das políticas culturais nesse tipo de instituição, principalmente quando 



651

este setor se reconhece que não deve se limitar a produção de eventos ou de entretenimento. 
O setor de cultura de uma IES também deve olhar para a formação, a pesquisa, a extensão 
e as influências que exerce na região a qual está inserida. Isto já se diferencia de setores de 
cultura existentes nos órgãos municipais e estaduais, como as secretarias de cultura.

 A produção do Plano também suscitou na reflexão acerca da atuação da PROCULT 
no tocante à pesquisa e formação em cultura, bem como a fruição artística. Levantaram-se 
questões importantes referentes às ações e políticas desenvolvidas para aperfeiçoar e ampliar 
o alcance e o impacto da atuação nesses campos.

Por fim, a curricularização da cultura, diferentemente do que ocorre com a curricularização 
da extensão, foi um tema inovador que provocou inúmeras reflexões sobre possibilidades 
pedagógicas e de enriquecimento curricular no âmbito do ensino. Isto porque não podemos 
esquecer que estamos numa instituição em que uma de suas principais finalidades é o ensino 
de graduação. A cultura nesse contexto não pode se eximir de participar dessa finalidade, 
obedecendo seus princípios, conceitos e o seu papel dentro da UFCA.
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A POLÍTICA PARA O CINEMA INDEPENDENTE - 
CONCEITOS EM DISPUTA

Tânia Aparecida de Souza Vicente1

RESUMO:  A presente comunicação refere-se às políticas culturais voltadas para 
o cinema brasileiro independente durante o período da Embrafilme, comparando-
as com o atual contexto das políticas públicas. Investiga quais os conceitos desse 
cinema, ainda hoje, se encontram em disputa. Considera a legislação para o cinema 
das últimas décadas, autores da área do cinema e da área de políticas culturais. 
Trata-se de um estudo derivado da pesquisa de mestrado e das recentes experiências 
profissionais como analista de projetos do audiovisual.  

PALAVRAS-CHAVE: cinema independente, cinema brasileiro, políticas culturais, 
políticas públicas do cinema, cinema e ditadura militar  

INTRODUÇÃO

O foco do presente texto são as políticas públicas, no nível federal, voltadas 
para o cinema independente dos anos 1970, iniciando uma comparação com as 
atuais configurações da política nacional para o cinema no Brasil. Tentaremos 
explicitar as definições do termo cinema independente como sinônimo de cinema de 
autor, vinculado, no Brasil, ao surgimento do cinema novo; o cinema independente 
pensado sob o prisma do Estado, das políticas públicas, determinando aí um aspecto 
mais econômico e de caráter pragmático; o cinema independente como oposto ao 
filme institucional, discursivamente vinculado ao seu órgão financiador;  o filme 
independente no sentido mais essencial de liberdade de criação, experimental, 
também relacionado ao cinema de autor, porém, em oposição política e estética ao 
filme de caráter estritamente comercial, e, por fim, o cinema independente como 
aquele realizado sem o financiamento direto do Estado. Este último, ainda em 

1 Mestre em Comunicação, Imagem e Informação pela Universidade Federal Fluminense. 
Bolsista de pesquisado Centro de Referência em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. 
E-mail:  cinemarj@hotmail.com
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construção, é um conceito que arrisco defender e que demanda uma contextualização geral 
da produção que caracterizou os anos 70. 

Para facilitar o entendimento dos três gêneros mais citados no presente texto podemos 
dizer que o que nos faz distinguir um filme de autor, independente ou experimental tem relação 
com seus projetos estéticos, narrativos e de produção.   O filme experimental por apresentar 
uma escolha estética particular, o filme independente pelas condições com que é produzido, 
além das preferências  por  certos temas e narrativas e o filme de autor pelo potencial criativo.  
(NOGUEIRA, 2010)

Utilizo para um diagnóstico geral da produção da década de 1970, ainda sem visar à 
determinada classificação dos filmes independentes, os trabalhos de Jean Claude Bernadet, 
Antônio Moreno, José Ortiz Ramos, Luiz Carlos Borges. Porém, tenho a intenção analisar o 
cinema além dos filmes de maior bilheteria, abrindo o caminho para a localização da produção 
independente dentro das suas diversas denominações e referências.  

Por outro lado, o campo das Políticas Culturais é imprescindível para entendermos 
os mecanismos e processos utilizados pelo poder público, o Estado e suas instituições para 
financiar, fomentar, disseminar o cinema nacional. No texto Políticas culturais no Brasil: tristes 
tradições, enormes desafios, Antônio Albino Canelas Rubim, nos fornece uma pista para o 
estudo, quando afirma que a “história das políticas culturais do Estado nacional brasileiro 
pode ser condensada pelo acionamento de expressões como: autoritarismo, caráter tardio, 
descontinuidade, desatenção, paradoxos, impasses e desafios.” (RUBIM, 2007)

É, também, nessa linha, ou seja, dentro desses pressupostos acima que podemos qualificar 
a relação entre Estado e cinema no período. Uma relação que tem como marco inicial para o nosso 
tema a criação da Embrafilme2 em 1969, ligada, ainda, ao então Instituto do Cinema Brasileiro-
INC. Uma relação pautada no autoritarismo próprio dos anos da Ditadura, e posteriormente 
na gestão Collor de Melo, já no regime democrático de governo, um autoritarismo de outro 
caráter, que acabou refletindo no mundo do cinema aspectos de descontinuidade, paradoxos 
e impasses. 

O CONCEITO DE CINEMA INDEPENDENTE ONTEM E HOJE

O que podemos adiantar é que o conceito de cinema independente nos anos 70 é 
diverso da forma como atualmente ele é considerado. A legislação do cinema atual padroniza 
o termo, porém, coexiste no senso comum um juízo do cinema independente como aquele 
2 Uma característica dessa relação é o fato de que a Embrafilme, representando o Estado, é totalizante, 
pois não havia outra forma de existir para a maioria da produção do filme nacional nas décadas de 1970 e 1980. A 
empresa foi responsável, a partir de 1974, pela produção, coprodução, distribuição, exibição, divulgação dos filmes, 
financiamento da indústria, importação de filmes, documentação, formação profissional, criação de subsidiárias e 
outras atividades relacionada ao cinema.  A segunda é que observa-se a inferência do Estado ditatorial nas escolhas 
do tipo de filme a ser fomentado.  A terceira característica diz respeito às gestões de seus diretores/presidentes: 
Ricardo Cravo Albim, Roberto Farias, Celso Amorim. Cada um imprimindo sua marca particular. 
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que nos anos 70 o relacionava à uma experimentação artística pouco compreensível.  Diante 
disso iniciamos algumas especulações sobre o ambiente do mercado para o cinema nacional.

A Medida Provisória No 2.228-1, de 6 de setembro de 20013 define a produção 
independente  como aquela cuja produtora, que detém majoritariamente os direitos “patrimoniais 
sobre a obra, não tenha qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas 
de serviços de radiodifusão de sons e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de 
massa por assinatura.” 

Ou seja, a legislação atual considera cinema independente todo  filme desvinculado 
das empresas concessionárias de serviços de difusão de informações em som e imagem - 
emissoras de tv aberta, por assinatura e rádio. 4

Diverso do que foi considerado produtor independente pelo Estado na década de 
1970, contando que a Embrafilme trabalhava com a ideia de três setores:  o tradicional, o 
independente e o estreante (Silva, 1989: 21). O produtor tradicional era aquele que possuía 
ampla infraestrutura e gozava de bom conceito entre os distribuidores e financiadores. O 
independente era aquele que só podia produzir filmes “através de associação a Empresas 
Tradicionais não dispondo de instalações e equipamentos técnicos e produzidos à medida 
de 1 a 2 filmes por ano”. O estreante era o cineasta com um projeto na cabeça sem câmera 
na mão.  Este modelo tripartite visava a alocação de recursos de acordo com o “tamanho” 
econômico do solicitante. A lógica era: quanto mais estruturado no mercado maior era a cota 
de verba disponível. 

Segundo Silva, neste modelo 
“... a prioridade de atendimento seria dada por um processo de contagem de pontos, 
de acordo com a experiência industrial e profissional das empresas produtoras, a 
partir do valor estatístico do cadastro, que exigia dados completos sobre o avalista, 
relação de filmes produzidos, com arrecadação, prêmios, vendas ao exterior, balanço 
ou balancete, equipamentos, etc.” (SILVA, 1989, p. 21)

E, ainda, 

“a política estabelece o favorecimento da Empresa Tradicional, quanto à concentração 
de recursos, ao mesmo tempo em que enfatiza o aspecto comercial dos filmes, 
delimitando por parte do Estado uma imagem presumivelmente técnica, industrial e 
quantitativa.” (SILVA, 1989, p. 21)

O mesmo autor, naquele momento, cita Mapa Filmes, Iberê Cavalcanti, Joaquim 
Pedro de Andrade, Denoy de Oliveira entre outros, como exemplos de nomes listados como 
produtores independentes e Geraldo Sarno  e Hugo Carvana como estreantes.  

3 MP  No 2.228-1 de 2001 foi alterada pela lei nº 12.485, de 12 setembro de 2011, e estabelece princípios 
gerais da Política Nacional do Cinema, institui o ANCINE e o PRODECINE, FUNCINES, entre outras.
4  Amesma MP 2.228-1, já citada, busca o estímulo e o fortalecimento dessa produção procurando “a 
melhoria permanente de seus padrões de qualidade” através dos recursos captados pelos Estado através, reunidos 
em fundos e através da taxação do produto  no mercado exibidor.
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Acreditamos que os critérios que foram determinados pelo Estado para classificar 
produtoras e cineastas eram voltados, especificamente, para seus objetivos de alocação de 
recursos (incluindo a legislação atual). Adotar qualquer definição somente  por esse critério 
seria limitar o nosso objeto, reduzindo o estudo aos aspectos econômicos.  

Em 1970, no Brasil, são, ainda, considerados filmes não independentes os institucionais,  
aqueles que carregavam um discurso sobre a entidade que os patrocinavam. Esse era o caso 
dos documentários financiados pelos sindicatos em 1970 sobre as greves, filmes patrocinados 
por indústrias e fábricas sobre sua produção, etc. 

Bernadet, longe de tratá-los como um produto de menor importância,  afirma que  “...
os sindicais e os independentes trazem bastantes elementos novos para o cinema brasileiro. 
Nenhum deles trazem (sic) o caráter de pesquisa universitária, nenhum deles  é um estudo 
sobre o operariado...” (BERNADET, 1985, p. 36)

Um estudo mais aprofundado sobre os filmes institucionais e sua importância  histórica 
ainda está para ser realizado. Um caso diferente é a filmografia da década anterior, a de 1960,  
cuja produção de filmes educativos do INCE e do Centro Popular de Cultura, da União Nacional 
dos Estudantes, como parte desse conjunto, já foram fontes de pesquisas em diversas outras 
pesquisas.

Nos Estados Unidos, o filme independente, usualmente, tem a ver com o desligamento 
total dos grandes estúdios, do sistema hollywoodiano de fazer cinema, fato que remonta 
ao conceito de cinema de autor ou à “política dos autores”  defendida nos anos 1950 pelos 
Cahiers du Cinéma e norteador ainda de nossas atuais análises fílmicas e modelo da crítica 
brasileira de cinema. Diretores independentes, neste mesmo país, defendem sua total liberdade 
de criação e direitos de autoria sobre os filmes. Um pouco do que foi a origem do conceito 
brasileiro de filme independente no período dos primeiros grandes estúdios de cinema como 
o da Vera Cruz, Cinédia, Vita Filmes.

“...nesse sentido o cinema independente seria aquele em que o diretor pode, livremente, 
expressar suas ideias, ao contrário do que acontece no cinema empresarial, em que o 
diretor é apenas um contratado para realizar um filme cuja ideia não partiu dele5. Ou 
seja cinema independente seria sinônimo de cinema de autor.” (CATANI, 1987, p. 274).

E como se processou o “aparecimento” do cinema de autor no Brasil? Catani delineia 
o transcurso desse processo surgido durante os primeiros congressos de cinema e no momento 
da falência do modelo americano dos grandes estúdios. Da mesma forma Galvão em Burguesia 
e Cinema, ao mostrar o caminho percorrido pela Vera Cruz, afirma a distinção entre o cinema 
industrial e o autoral. 

5  O conceito americano ou o brasileiro da década de 50 nos oferece um norte dentro dessa mesma produção. 
Nos anos 50 e 60, a partir do concepção brasileira, apontávamos com facilidade as produções de Nelson Pereira 
e os filmes inaugurais de Glauber, da mesmo forma como hoje reconhecemos como independentes os diretores 
Steven Soberbergh, Todd Solondz, entre outros.
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“Se fosse preciso estabelecer uma linha histórica qualquer que nos permitisse 
compreender melhor a maneira como as coisas se passaram, no que diz respeito ao 
cinema, creio que poderíamos apontar como eixo a linha formada pelas duas tendências, 
opostas e permanentes, que marcaram o desenvolvimento do cinema brasileiro em 
geral e do cinema paulista em específico: a contraposição entre o cinema industrial e 
o cinema artesanal, independente.” (GALVÃO, 1975, p.13)  

O sonho brasileiro por uma indústria cinematográfica vai aos poucos desaparecer com 
o fim dos grandes estúdios. No seu lugar surge um conjunto de proposições alternativas de 
produção: filmes de baixo custo, artesanais, feitos em equipe, abordando temas mais próximos 
da realidade brasileira. Um cinema com grande influência do neorrealismo italiano. (CATANI, 
1987, p. 275).

A partir dos anos 1950, na medida em que os debates em torno da política cinematográfica 
brasileira se desenrolam, verificamos a substituição do modelo empresarial dos estúdios por 
uma presença do Estado na produção e veiculação.  Ao mesmo tempo em que temos a busca 
por um cinema nacional mais “verdadeiro” a partir do modelo de “cinema de autor” que vai 
ser um dos fatores para o surgimento do “Cinema Novo”. 

O que temos, então, são algumas questões importantes para compreendermos os rumos 
do cinema nos anos 70. A primeira é que com o passar dos anos a liberdade autoral acaba por 
se relacionar muito mais com novas experiências estéticas e políticas de representação nacional 
do popular, ou melhor da cultura popular brasileira, e a segunda é que surge a necessidade de 
uma redefinição da política de produção e distribuição do cinema. Desta forma a oposição 
ao cinema industrial se desloca para uma luta do cinema nacional contra o norte-americano, 
de forma mais acirrada em 70, como demonstra as iniciativas para aprovação das leis de 
incentivo ao cinema nacional.

A luta por maior incentivo e espaço para a exibição do filme nacional foi o traço 
aglutinador entre os cineastas. Mas, ao lado das propostas que representavam uma comunhão 
da classe, surgiam outros fatores que provocariam uma dissociação de projetos. No final dos 
anos 60 surge o que se chamou de Cinema Marginal principalmente no Rio de Janeiro e em 
São Paulo.  Sua proposta estética rompia com os cânones do Cinema Novo de forma radical 
e aparentemente sem diálogos. O Cinema Marginal também vai usar o sentido de cinema 
independente da forma mais essencial e inflexível, no sentido de “cinema livre”, como podemos 
ver no trecho abaixo do artigo de Carlos Frederico Rodrigues, originalmente do Jornal o Beijo 
de 1977 e publicado posteriormente no livro de Antônio Moreno. 

“Eles não eram virtualmente uma oposição a estes ou àqueles grupos, mas também 
não eram uma “continuidade” deles; eram a tentativa de um cinema feito com mais 
imaginação e audácia do que com recursos; um cinema muito mais livre do que 
marginal. Eles eram uma nova opção surgindo no meio cultural tão centralizado como 
o nosso; e reivindicavam apenas existir.” (MORENO, 1994)
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Talvez possamos ver nesse movimento, o Marginal dos anos 70, um marco para o 
surgimento de outros grupos e novas cinematografias6. Porém resta uma questão. A de que 
havia um potencial de criação em ritmo acelerado e o Estado, como um segmento importante 
para inclusão do cinema no mercado nacional, não era suficiente para atender a nova demanda. 
Isso ficou provado por inúmeros projetos que, ou não encontravam financiamento ou, mesmo 
quando produzidos a partir de recursos próprios, enfrentavam grandes dificuldades de exibição. 
Os depoimentos e as entrevistas com cineastas publicadas nos anos 70, na revista Filmecultura, 
com cineastas como Joatan Villela, Sergio Péo, Jofilly, Luiz Rosemberg, David Neves, Sérgio 
Santeiro, Teresa Trautman, Andréa Tonacci, principalmente a partir da segunda metade da 
década, quando já era possível um balanço dos primeiros anos da Embrafilme, nos remete ao 
constante debate sobre o papel das políticas públicas.  O Estado gerou incertezas, crises e a 
exclusão de grande parcela da produção de filmes autorais, independentes, experimentais que 
não encontravam acesso às fontes de investimento para produção ou distribuição. 

Assim, temos por um lado a criação da Embrafilme, que de certa forma representou o 
auge desse sonho coletivo, por outro, observamos o mesmo “sonho” dividindo desde sempre 
a classe. Entender os embates entre esses “os novos cineastas” (que não mais eram os mesmos 
cinemanovistas da década anterior) com a política estatal e a sua busca por espaço no mercado, 
cada vez mais ocupado pelo cinema americano, é um dos desafios ainda ser enfrentado.  

Nos resta pensar o cinema independente, ou os “cinemas independentes” dos anos 70, 
nos termos da sua estética e de seus vínculos políticos, de sua gramática e das estratégias de 
produção e divulgação.  Para isso é importante entender e comparar as políticas públicas para 
o cinema nacional ontem e hoje. Salientamos a importância que possam investigar como, no 
momento atual, os editais de fomento caminham para garantir ou inibir a renovação artística, 
contando que o conceito de cinema de autor continua revigorado entre o meio cinematográfico 
brasileiro. 

Algumas questões devem ser levadas em conta quando tratamos do tema dentro do 
universo das políticas públicas para o cinema brasileiro atual. Uma delas diz respeito ao fato 
de que está amplamente difundida a definição do filme, da produtora e da programadora 
independente. Não há nas definições oficiais a figura do diretor, do autor, mas uma representação 
pragmática, clara e objetiva da desvinculação do produto ou do processo filmográfico ou 
audiovisual em relação às concessionárias. Ou seja, o fator que qualifica a “independência” está 
relacionado com a total separação com os serviços de concessão para exibição, distribuição e 

6  É interessante notar como a conceito de cinema independente no sentido de cinema livre para a criação, 
oposto ou filme comercial, retorna na geração dos novos cineastas, com força e emotividade suficiente para 
deslanchar projetos e reunir realizadores em eventos nacionais e internacionais. Temos um caso exemplar que é o 
Sundance Festival, de 1981.  O Festival de Cinema Independente de Buenos Aires, que existe desde 1999, com a 
intenção de mostrar filmes não comerciais. O Festival de filmes de Arouca de Portugal, em funcionamento desde 
2003, importante para o circuito mundial independente. No Brasil, a Mostra do Filme Livre, lançada em janeiro 
de 2002, no CCBB do Rio de Janeiro, já se espalha por diversas outras capitais do país, reunindo produções 
alternativas, que não receberam investimento, patrocínio ou verba pública. 
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outros contratados com o Governo7. Quem não tem vínculo é independente, seja uma grande 
ou pequena produtora, iniciante, estreante ou experiente. Já os processos de filtragem e seleção 
para estar apto ao apoio financeiro oferecidos pelos editais das agências de fomento são 
visíveis no conjunto de regras presentes nos editais. Começa pelo difícil acesso à linguagem 
técnica dos editais, só compreendido por aqueles que já possuem familiaridade com o mercado. 
Transposta essa primeira etapa, as exigências para alcance de pontuações começam a definir os 
estreantes como grupo que estará fora do páreo. A experiência do diretor, o nome do roteirista, 
a quantidade de produtos já veiculados em TVs abertas ou fechadas, ou ainda através de 
canais de VOD (Vídeo on Demand),  a participação em festivais nivelados pelos critérios da 
ANCINE, a definição de filme de sucesso e tantos outros níveis a serem atendidos tende a 
tornar a produção independente, uma meta muito mais utópica do que real. Ainda precisamos 
de uma investigação mais profunda para saber como sobrevive a renovação estética e o 
chamado cinema de autor dentro desse contexto das políticas culturais implementadas pelo 
Estado. Esse é o caminho da presente pesquisa. 

AS TENDÊNCIAS DO FILME INDEPENDENTE DOS ANOS 70

Bernadet ao apontar as rupturas dentro do quadro mais homogêneo da produção nos 
anos 70, acaba por oferecer uma base de profunda análise cinematográfica do período.  Uma 
das primeiras observações é a inclusão de documentários e curtas no seu escopo de análise 
junto a produção de longa-metragem. Poucos autores citaram essa produção ou se posicionaram 
criticamente sem preconceitos por se tratarem de filmes que não tiveram representatividade 
no mercado exibidor. 

Bernadet localiza tendências mais do que movimentos uniformes, como por exemplo, 
a rompimento da forma de abordar a cultura popular a partir de uma visão  acadêmica, de 
fora, própria da geração anterior, substituída por trabalhos como Amuleto de Ogum (Nelson 
Pereira, 1975), Iaô (Sarno, 1975), Congo (Artur Omar, 1972) Rio e Metamorfose das Mães 
Nagô (Juana Elbein dos Santos, 1979).Nos anos 70, segundo Bernadet,“essa atitude muda de 
180º. Faz-se uma crítica do intelectual superior que do alto da sua câmera julga cientificamente 
o comportamento do povo, lhe mostra seus erros e aponta para o caminho correto pelo qual 
evolui a história.” (BERNADET, 1980:12)

7  A Lei Federal nº 12.485, de 12 de setembro de 2011 que dispõe sobre a comunicação audiovisual de 
acesso condicionado define no seu Artigo 2º a produtora independente como aquela que não possui qualquer 
relação de controle ou de coligação, com empresas programadoras, distribuidoras ou concessionários de serviço 
de radiodifusão de sons e imagens; não pode estar vinculada a instrumentos que, direta ou indiretamente, confira 
ou objetive conferir a sócios minoritários, quando estes forem programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou 
concessionárias de serviços de radiodifusão de sons e imagens, direito de veto comercial ou qualquer tipo de 
interferência comercial sobre os conteúdos produzidos. E, por fim, não manter vínculo de exclusividade que a 
impeça de produzir ou comercializar para terceiros os conteúdos audiovisuais por ela produzidos. 
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E, ainda, o que ele chamou de “antropologia de nós mesmos” presentes nos filmes 
Loucura e Cultura (Antônio Manuel, 1972), Interprete mais, Pague mais (Andrea Tonacci, 
1975) e Di (Glauber, 1977). 

Outra tendência é a do documentário de intervenção, com elementos antiilusionista, 
desvelador da interferência do cinema na realidade filmada. João Batista de Andrade o estaria 
representando de forma radical, com o “cinema de rua”, desenvolvido em São Paulo até 1975 
e sobre temas populares retratando o cotidiano e as condições de vida da população, como 
acidentes de trabalho, condução, trombadinhas, construção civil, entre outros. 

Enfim, “filmes que revelam nova compreensão da sociedade, do outro, do sujeito 
cineasta, da inserção do artista na sociedade.” (BERNADET,1980, p.24)

Além deste, aponta também para o aparecimento do operário como sujeito no cinema, 
contando mais de 20 filmes na década. O tema estava presente nos longas de ficção, dentro da 
linha do cinema de autor ou nos documentários do ciclo paulista, relacionados aos movimentos 
sindicais, grevistas e políticos. 

 Borges também aponta a temática operária como uma das características dos anos 
70, dentro do que ele considerou como de resistência política. Assim, surgem filmes que vão 
se preocupar, ou com grupos historicamente marginalizados, como os índios, os imigrantes 
nordestinos, com a história dos excluídos ou com os eventos ausentes na historiografia tradicional 
brasileira. Outra classe de filmes incluiria os que tratam da delinquência numa clara atitude de 
identificação do realizador com a marginalidade. Atitude que poderia ser justificada, segundo 
esse autor, pela própria situação dos cineastas frente à censura.  A “visão de dentro”, também 
por apontada por Bernadet, provaria a tendência dos cineastas de abdicarem do status de donos 
da verdade. São filmes sobre os excluídos da sociedade, ambientados em boates, nas noites, 
mostrando a desordem, o avesso da sociedade, a “marginalia”, os “despossuídos”, com uma 
estética que vai do documentário mais tradicional ou da ficção de narrativa linear ao filme 
“sujo” de baixo orçamento.  

Subjaz, de todo modo, a tese de que o cinema nos anos 70, mesmo a pornochanchada, 
é um cinema de resistência e que não há neste caso separação entre a política e a economia8. 
Existem divergências quanto à inclusão da estética nesta relação, apoiadas em razões pouco 
claras. De qualquer forma são discussões esclarecedoras sobre os temas que pesquisamos. Por 
exemplo, se a pornochanchada, cinema comercial por excelência, formou, em algum momento, 
um ponto de intercessão com o filme marginal, pensamos que isso só poderia ter acontecido 
nesses anos, no contexto brasileiro da censura e repressão às artes. E se entendermos a resistência 
como todo ou qualquer movimento para  simples manutenção da atividade cinematográfica, 
qualquer esforço significou muito na época. É mais ou menos como a frase de Leon Hirszman 
“a imaginação do artista brasileiro debaixo de condições especiais de realização” ou a como 

8  Esse fato também pode ser notado em entrevistas com cineastas republicada na Cinemais n º número 28 
de 2001 “Brasil anos 70 – Metáfora, censura, política e pornochanchada, e na Filmecultura.
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a pergunta colocada por Maurice Campovilla “de que maneira procurou-se organizar uma 
dramaturgia em função do desenvolvimento do patrocínio do Estado, da pressão da censura, 
da situação política do país nessa década?” 9

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Simis, no período militar:
“... quando há um endurecimento do regime, é criada a Embrafilme (1969), uma 
tentativa de, ao lado do Concine (1976), poder agir nas atividades comerciais ou 
industriais relacionadas ao cinema e intervir de forma centralizada. O fato de estes 
organismos terem sido criados durante a ditadura militar dava a sensação de que o 
governo militar queria monitorar o cinema”. (SIMIS, 2010, p.40)

Porém em grande parte a criação desses organismos e das mudanças implementadas 
vinham de uma luta anterior levada a cabo por grupos do cinema brasileiro organizados em 
entidades de classe. Ainda, as razões que levaram o Estado a bancar os projetos da Embrafilme 
e do CONCINE podem ser divididas em dois momentos, assinalados pela mesma autora. 
O primeiro refere-se a uma aliança entre classes contra o capital estrangeiro - como pauta 
militar nacionalista, e o segundo quando o Estado tenta construir um projeto cultural para o 
cinema a partir da Embrafilme.  Por outro lado, cineastas e profissionais do cinema reunidos 
na Embrafilme brigavam para que suas propostas fossem aceitas no Conselho.(SIMIS: 2010)  

Seguindo o pensamento de Anita Simis, se de fato a Embrafilme serviu para inserir o 
filme brasileiro  no mercado de cinema, o que pode ser comprovado pelo aumento dos espaços 
de exibição e pelo controle da bilheteria, por outro a mesma Embrafilme “fortaleceu a figura 
do realizador-produtor” e  também praticou uma política de clientelismo abertamente tratada 
no texto de Ana Cristina Cesar, Literatura não é documento de 1979.  

Para a presente pesquisa importa as características acima,  pois permitem localizar o 
lugar do filme independente nessa configuração e demarcar  a periferia  que restou para certos 
cinemas nacionais diante da política de cinema ontem e hoje. 

Consideramos, ainda, a contradição existente no papel do Estado na atividade 
cinematográfica, ou, ainda melhor, as várias faces dessa intervenção:  de um lado foi alimentador 
da política de diretores, ao abrir um contato direto com o realizador, e por outro, determinou 
uma filtragem muitas vezes intransponível para acesso aos financiamentos.

Dessa forma não podemos pensar a política, o mercado e a estética do cinema brasileiro 
em geral, nos anos 70, e nem no momento atual, sem levar em conta o lugar ocupado pelo Estado 
sobre a educação e a cultura; sem levar em conta que tipo de política cultural foi ou está sendo 
implementada pelo Estado para o cinema. É certo que o campo das Políticas Culturais pode 
contribuir para entendermos melhor essa relação dada as premissas do autoritarismo, caráter 
9 Esses trechos estão presentes em depoimento de cineastas dados a Ronaldo F.Monteiro na Cinemais nº 
28. Metáfora, censura, política e pornochanchada, páginas 71 a 90.
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tardio, descontinuidade, desatenção, paradoxos, impasses e desafios, qualidades apontadas 
por Rubin. Como, também, entender a importância e a influência da pornochanchada e do 
cinema de autor nos anos tortos da ditadura, bem como o surgimento de novas gerações e 
tendências identitárias no cinema hoje, mesmo diante da ascensão relâmpago da direita no 
poder. Também não há meios de se conceber um constructo para o cinema independente de 
acordo e apenas com os termos antitéticos: cinema comercial e cinema de arte. A presença do 
Estado e a competição de mercado configuram elementos imprescindíveis para a conformação 
do cinema independente naquele e neste período, mas concorrem em importância a maneira 
como a sociedade, seus artistas e as classes profissionais se comportam frente ao Estado e 
aos mecanismos de consumo cultural. 
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LOBBY DOS ESTADOS UNIDOS E AS POLÍTICAS 
CINEMATOGRÁFICAS NO BRASIL

Eliana Ávila1

Fernando Dias Lopes2

RESUMO: Este estudo é resultado de uma pesquisa qualitativa e exploratória 
sobre a hegemonia do cinema dos Estados Unidos no Brasil, através de ações da 
Motion Picture Association of America. Infere-se a influência desta organização 
na elaboração de políticas públicas voltadas ao setor do audiovisual. O arcabouço 
teórico foi construído a partir da análise de documentos e estudos realizadas 
por autores de referência no campo. Para compilação de dados primários foram 
realizadas entrevistas com agentes que atuam na indústria cinematográfica e 
os dados secundários obtidos através do site oficial da ANCINE. Os resultados 
demonstram que existiram práticas por parte do Estado brasileiro para promover 
a indústria cinematográfica nacional, mas nunca com a finalidade de restringir ou 
barrar a ocupação de Hollywood no mercado brasileiro

PALAVRAS-CHAVE: Cinema, política, MPAA.

INTRODUÇÃO

O cinema é uma arte de influência social, capaz de propagar ideologias a 
fim de estabelecer a dominação política e econômica de um país. Conscientes do 
importante papel da indústria cinematográfica como instrumento para estabelecer 
o consenso social com finalidades políticas e econômicas, os governos dos Estados 
Unidos sempre apoiaram a expansão global do cinema de Hollywood. Os principais 
momentos de crescimento do cinema estadunidense ocorreram nos períodos de guerra, 
pois esses eventos levaram ao enfraquecimento do cinema europeu e aumento dos 
vínculos políticos e econômicos dos Estados Unidos com alguns países. 

No Brasil, país sobre o qual Estados Unidos exerce tutela, as produções 
estadunidenses, tem público garantido nas salas de exibição, principalmente para os 
1  Mestre em Administração. E-mail: eliana.llk@gmail.com
2  Doutor em Administração. Professor adjunto III da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. E-mail: fernando.lopes@ufrgs.br
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blockbusters. Os filmes da Europa e do cinema brasileiro, eventualmente, também conseguem 
lotar as salas de exibição, mas jamais com a mesma frequência que os filmes de Hollywood. 
A indústria cinematográfica vinda dos Estados Unidos transpõem, na maioria das vezes, as 
barreiras sejam elas culturais, econômicas ou políticas.

O mercado cinematográfico, na opinião de Meleiro (2010) e Gatti (2005), não foi 
construído ao acaso, mas o filme é produto dentro de uma indústria estruturada, organizada 
para atender os interesses das majors associadas a Motion Picture Association of America 
(MPAA), a saber: Disney, Paramount, Universal, 20th Fox, Sony, Warner Bros e, recentemente 
associada, o Netflix.    

A MPAA foi fundada com o intuito de regular a indústria cinematográfica e tem como 
pautas principais os direitos autorais, incentivos fiscais, proteção à propriedade intelectual 
e a minimização da interferência dos governos nas questões comerciais que envolvam o 
audiovisual. Conhecida também como Pequeno Departamento de Estado, a MPAA é o único 
órgão dos Estados Unidos com autorização a negociar diretamente com os governos no exterior. 
Entre seus membros encontram-se diplomatas que atuam ou atuaram em órgãos importantes 
do governo estadunidense. Atualmente o CEO da MPAA é Charles H. Rivkin, que serviu 
como Secretário Adjunto para Assuntos Econômicos e Comerciais dos EUA (MPAA, 2019).

Assumindo a ideia de hegemonia do cinema de Hollywood no Brasil, este artigo tem 
como questão central analisar as ações de políticas públicas voltadas ao fomento da indústria 
nacional, no qual infere-se ações de lobby da MPAA. Diante disso, definiu-se como objetivos 
específicos:

Apresentar um breve histórico do cinema brasileiro e algumas das políticas públicas 
voltadas ao fortalecimento do cinema nacional. 
Fazer paralelos históricos a ocupação do cinema de Hollywood. 
Analisar as políticas públicas como elementos na configuração do atual mercado 
exibidor nacional. 

A CONSTRUÇÃO DA HEGEMONIA ESTADUNIDENSE.

A primeira exibição cinematográfica acontece no Brasil em 1896, no Rio de Janeiro. 
Porém, em virtude do precário abastecimento energético do país, somente em 1907 foi que 
esta indústria tomou impulso no mercado brasileiro. De 1907 até 1912, o cinema nacional vive 
a Idade de Ouro, filmes nacionais eram produzidos e exibidos, a população não tinha ainda 
adquirido um gosto pronunciado para determinados modelos de produção. Equipamentos e 
produtos para a indústria cinematográfica vindo dos Estados Unidos eram importados com 
facilidade, mas a Idade de Ouro teve seu fim, comenta Simis (1996), quando iniciou as 
dificuldades para importar, dos Estados Unidos, fitas virgens para a produção cinematográfica. 
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No Brasil, até o ano de 1914, os filmes de origem europeia eram predominantes. Mas a 
partir do envolvimento da Europa na Primeira Guerra Mundial, as importações de produções 
europeias reduziram, enquanto as distribuições de filmes dos Estados Unidos aumentaram, 
se inicia o predomínio nas telas de exibição dos filmes produzidos neste país (BERNARDET, 
1980). 

Com o fim de Idade de Ouro do cinema nacional e a queda nas produções cinematográficas 
europeias, a exibição brasileira passou a girar em torno do filme importado dos Estados Unidos. 
Segundo Paranaguá (1984), em 1923, 84% dos filmes projetos no Brasil eram estadunidenses. 
Esta predominância foi resultado, também, do desenvolvimento do sistema de cópias por este 
país. O pioneirismo na tecnologia para reprodução de cópias facilitou e tornou mais veloz a 
distribuição das grandes produtoras norte-americanas (BERNARDET, 1980).

Diferente do que ocorreu em outros países - como a Índia, por exemplo, em que a 
cultura local não assimilou facilmente os contextos e linguagem do filme estadunidense - o 
público brasileiro aceitou pacificamente as propostas das produções vindas dos Estados 
Unidos. O modelo das produções cinematográficas deste país, explica Quintaneiro (2007), 
se ajustam facilmente a diversas culturas. As produções das majors, além de proporcionar 
gigantescos ganhos monetários para o país, difundiram e modificaram as percepções que as 
sociedades tinham de si.

Tardiamente tomou-se consciência no Brasil da importância do cinema para a construção 
de uma identidade nacional. Foi no governo de Getúlio Vagas em que foram tomadas as 
primeiras medidas efetivas para a continuidade da produção cinematográfica brasileira, porém, 
neste período o público já tinha se acostumado e desenvolvido apreço pelo estilo de produção 
hollywoodiana. Na Era Vargas foram criadas as primeiras políticas importantes para o estímulo 
da produção e exibição do cinema nacional, no qual se destaca a Cota de Tela. A Cota de Tela 
é uma lei que obriga os exibidores a passarem nas salas de cinema um número mínimo de 
produções nacionais por ano. Na década de 30 a Cota de Tela era de um longa-metragem por 
ano. Na América Latina outros países tomaram medidas similares para enfrentar a ocupação 
do cinema estadunidense, como Argentina, México e Colômbia. Para a continuidade da 
produção, distribuição e exibição do cinema nacional, tornou-se indispensável a intervenção 
estatal (PARANAGUÁ, 1984).

A Cota de Tela foi imprescindível para a continuidade das produções de filmes no Brasil, 
ela impediu o fim das produções nacionais, mas, ainda assim, não foi suficiente para que a 
população desenvolve-se gosto pelo filme brasileiro frente a concorrência vinda dos Estados 
Unidos. Apesar da Cota de Tela, as produtoras e distribuidoras nacionais não conseguiram 
ocupar as salas de exibição o suficiente para tornarem-se independentes do apoio estatal. Na 
opinião de Bernardet (1980), para o cinema nacional conseguir ocupar as salas de exibição 
de maneira efetiva, só seria possível mediante políticas culturais que restringissem a entrada 
do filme vindo dos Estados Unidos. Porém, restringir a entrada do filme das majors norte-
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americanas era uma medida inviável, pois acarretaria em retaliações comerciais de produtos 
importantes para a balança comercial brasileira. 

Além da Cota de Tela, também foram estabelecidos incentivos fiscais para produções 
de longa-metragem voltados à educação. Dados numéricos oficiais, segundo Simis (2009), 
demonstram que entre 1935 e 1939 houve significativo crescimento nas produções nacionais, 
de 486 para 789. Apesar das medidas protetivas e de incentivo ao cinema nacional na década 
de 30, com a emergência da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos toma 
ações para propagar as produções cinematográficas das majors, por se tratar de um instrumento 
importante pra coesão nacional e conquistar aliados de guerra (QUINTANEIRO, 2007).

É destacado por Lee (2008), as estreitas relações que as produtoras e distribuidoras 
de Hollywood tinham com o governo norte-americano ao longo da história. Em uma Circular 
para todos os oficiais diplomáticos, no ano de 1944, Secretário de Estado adjunto A.A. Berle 
afirmou (LEE, 2008):

O Departamento deseja cooperar plenamente na proteção da indústria cinematográfica 
norte-americana no exterior. Espera, em troca, que a indústria coopere de todo coração 
com este governo, com vistas a assegurar que as imagens distribuídas no exterior 
reflitam o crédito sobre o bom nome e a reputação deste país e das instituições (LEE, 
2008, p. 379).

 No Brasil, apesar das medidas de proteção à indústria cinematográfica na década 
de 30, com os avanços nas relações comerciais e políticas entre Brasil e Estados Unidos, na 
década seguinte, a MPAA passa a atuar diretamente dentro do país, através da Motion Picture 
Association – America Latina (MPA-AL). Com a atuação desta organização no país, o cinema 
estadunidense consolida sua hegemonia no Brasil.

Segundo Andressa Pappas (2018), Diretora de Assuntos Governamentais da MPA-
AL, como uma entidade que representa os interesses dos maiores estúdios cinematográficos, 
a MPA-AL pode legitimamente auxiliar tomadores de decisão e elaboradores de políticas 
públicas na criação de leis que envolva o audiovisual.

Além da inserção territorial da MPA-AL na década de 40, outras medidas foram 
tomadas para estreitar os laços entre Brasil e Estados Unidos, como a criação do Office for 
Inter-American Affairs (OCIAA), instituição que tinha a finalidade de fortalecer as políticas 
de boa vizinhança e a atuação dos Estados Unidos no campo da comunicação (cinema, 
imprensa e rádio). Com a atuação destas organizações no Brasil, MPAA e OCIAA, durante 
os períodos da segunda grande guerra, muitas salas de cinema desistiram de colocar em sua 
programação filmes de países do Eixo e houve ao declínio das exibições de filmes argentinos 
e mexicanos. O poder de ação da OCIAA era tão grande que mesmo grandes distribuidoras 
brasileiras procuravam a embaixada estadunidense para solicitar licença para distribuição 
de filmes, a fim de evitar sofrer represálias por parte das grandes produtoras de Hollywood 
(QUINTANEIRO, 2007).   
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Diferente do que acontece no Brasil, o cinema dos Estados Unidos sempre foi um setor 
estratégico para o governo. Por isso, os governos deste país buscaram formas de alavancar 
as produções através de incentivos fiscais, incentivos para pesquisas de desenvolvimento 
tecnológico e de mercado, acordos de comercialização internacional e, através de influências 
econômicas, determinações de práticas legislativas relacionadas ao audiovisual em países com 
o qual mantinha relações comerciais.

Na tentativa de produzir filmes com força competitiva em relação ao cinema de 
Hollywood, foi criada a empresa Vera Cruz. A produtora trabalhava com filmes de grandes 
orçamentos, equipes especializadas e fracionadas, mas a experiência desta empresa confirmou 
que a dificuldade do filme brasileiro em ocupar as salas de cinema não está fundamentada 
na falta de qualidade, mas pela ausência de uma legislação eficiente para o cinema nacional. 
Em 1953, na América Latina, o Brasil era o país com maior número de espectadores, porém, 
a quantidade de produções era inferior a de países como México e Argentina, que tinham 
menor público (SIMIS, 1996).

O cinema brasileiro teve um novo impulso, apoiado pelo Estado a partir de 1974, com 
a criação da empresa Embrafilme. Até quase o final da década de 70, o cinema brasileiro 
chegou a ter 1/3 do marketshare e a Cota de Tela foi a maior da história cinematográfica do 
país, 140 dias por ano. A regulação da Cota de Tela estabelecia que pelo menos 1/3 do ano os 
donos das salas de exibição deveriam colocar filmes nacionais, do contrário, seriam cobradas 
multas dos exibidores, explica o Diretor Luiz Alberto Rodrigues (2018). 

Todavia, na década de 70, se observa duas ações que parecem ser contraditórias. De 
um lado tem-se o estímulo estatal através da Embrafilme, de outro lado, explica Simis (1996), 
aconteceu a redução do imposto de renda pago sobre remessas para o exterior das empresas 
cinematográficas de Hollywood, de 40% passou a 25% e, ainda, os 25%, não eram cobrados 
sobre 100% do valor da remessa, mas sobre 75%. Essa redução na cobrança de impostos 
tornou o mercado brasileiro ainda mais interessante para as empresas estrangeiras.

Na década de 80, o Brasil teve produções com grande público, como, por exemplo, 
“Dona Flor e seus dois maridos”, “Quixote”, “A dama do lotação”, porém, da metade para 
o final desta década, a empresa Embrafilme já estava combalida e a maioria das produções 
nacionais se mantinham em cartaz devido a Cota de Tela. Em virtude da conjuntura dos 
negócios na indústria cinematográfica, os altos investimentos e desenvolvimento tecnológico, 
a hegemonia de Hollywood mostrou uma força surpreendente para quem tinha como referência 
o cinema moderno dos anos 60 e 70 (GOMES,1980). 

 Com os ideais neoliberais do governo de Collor, o cinema brasileiro sofre sua pior 
crise. Embrafilme e Concine são fechadas, a atividade produtiva cinematográfica é paralisada, 
o que levou a dominação quase total do mercado brasileiro pelas distribuidoras de Hollywood 
(GATTI, 2005). Com a abertura do mercado, as salas multiplex passam a ocupar uma parte 
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ainda maior do circuito exibidor e, com o aumento da concorrência estrangeira na exibição de 
filmes, muitas salas no interior são fechadas e a exibição concentra-se nas grandes metrópoles. 
O público também é reduzido e o cinema torna-se cada vez mais inacessível as pessoas de 
baixa renda e que moram no interior do país.

A RETOMADA DO CINEMA BRASILEIRO.

No governo Collor o cinema brasileiro passa por uma profunda recessão, mas com o 
impeachemant desse presidente e a entrada de Itamar Franco, na opinião de Barone (2008), se 
percebe no Brasil um esforço para a recuperação do audiovisual por parte do Estado, a partir 
da Lei Rouanet, em 1991, e da Lei do Audiovisual, em 1993. A média de produções que não 
chegavam a meia dúzia foram alavancadas a partir de 1995. 

Gráfico 1 – Número de produções com recursos públicos a partir de 1995.

Fonte: Ancine (2019). Elaboração: Autor.

 Para a retomada do cinema brasileiro, a atuação do Estado com políticas para fomentar 
da indústria nacional foi imprescindível, pois no Brasil não é pratica comum das grandes 
empresas privadas patrocinarem a produção de filmes, como acontece nos Estados Unidos. 
O cinema brasileiro teve um impulso ainda maior, comenta Rodrigues (2018), a partir da 
criação da Globo Filmes e o apoio de mídia de TV aberta. O marketshare do filme brasileiro 
chegou a quase 20%, com filmes de grande público, como “Os dois filhos de Francisco”, “Se 
eu fosse você” e com outras produções com estilos muito calcados em um gênero que tinha 
dado certo nos anos 70, a comédia carioca.

A exibição de filmes brasileiros em TV aberta é um ponto importante para estimular 
a demanda pelo filme nacional, explica o diretor e roteirista Diego Tafarel (2018). Contudo, 
a Cota de Tela para televisão ainda permite que sejam predominantes na exibição em TV 
aberta os filmes dos Estados Unidos. Na opinião de Rodrigues (2018), a dificuldade em 
ter, nas emissoras de TV aberta, mais exibições de filmes nacionais está atrelada, também, 
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a outros três aspectos: o primeiro é a competitividade entre as exibidoras – a Record não 
passa filmes em que atuem atores de Globo, por exemplo, pois poderia estimular o público a 
assistir a programação da concorrente; o segundo é que as distribuidoras das majors vendem 
pacotes de filmes – desta forma os exibidores conseguem adquirir muitos filmes, com atores 
famosos, a um preço acessível; e o terceiro é que as distribuidoras de filmes no Brasil são 
muito fragmentadas, assim, para o programador ter uma quantidade de produções significativas 
para exibição, deve adquirir filmes de várias distribuidoras diferentes, o que eleva o custo 
para ter vários filmes disponíveis para a exibição. 

Seja para as exibições no cinema, seja para as exibições na televisão, os preços dos 
pacotes de filmes oferecidos pelas distribuidoras das majors é atraente aos exibidores. Isso 
dificulta ainda mais a distribuição do cinema nacional, desta forma, as leis de incentivos 
fiscais são importantes para as produções de longas-metragens, visto que as bilheterias dos 
filmes nacionais não são suficientes para obter o retorno dos investimentos realizados, pelo 
menos até o momento em que as majors, através da Medida Provisória 2.228/01, combinada 
com a atuação da “Globo Filmes” se inseriram de maneira agressiva na produção associada a 
distribuição e exibição de filmes (MELEIRO, 2010). Neste sentido, observa-se que de 1995 
à 2017 foram produzidos 1558 filmes com recursos oriundos do Estado e, desse total, 174 
foram distribuídos por alguma major, dentre eles os títulos com maior bilheteria nacional 
como “Os dois filhos de Francisco”, “Se eu fosse você” e “Tropa de Elite” (ANCINE, 2019).

Apesar da importância da Cota de Tela, Lei do Audiovisual, Lei Rouanet e Fundo Setorial 
para as produções nacionais, essas medidas ainda não foram suficientes para tornar o cinema 
brasileiro autossustentável. Sobre a Lei do Audiovisual, Meleiro (2010), chama a atenção 
ao artigo 3°, que permite as distribuidoras estadunidenses a associarem-se aos produtores e 
distribuidores brasileiros - investindo parte do imposto sobre remessas para o exterior - para 
produção de filmes nacionais. Por fim, as majors, além de determinar características das 
produções, participam dos lucros dos filmes com maior bilheteria. 

Em relação ao Fundo Setorial, comenta o produtor Henrique Zanoni (2018), ocorreram 
mudanças nas linhas de crédito no ano de 2018, que concentrou os recursos para produção 
de filmes em grandes produtoras. Para participar do Fundo Setorial, Zanoni (2018) diz que 
tornou-se necessário obter uma determinada pontuação e o único critério para esta pontuação é 
produções com público. Isso exclui de participar do Fundo Setorial produtores independentes 
ou quem está iniciando na atividade.

A formação de público para o filme nacional é algo laborioso, explica a distribuidora 
Leonor Araújo (2018). Apesar da importância da contagem de público para os produtores obterem 
recursos em editais da Ancine, há um empecilho cultural e burocrático para os exibidores 
nacionais. É imprescindível para a contagem de público a venda de ingressos, ou seja, as 
exibições nacionais devem ser cobradas, porém, os principais parceiros das distribuidoras 
nacionais são exibidores vinculados a Secretaria da Cultura, que por serem aparelhos do Estado 
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tem receio em cobrar ingresso. Assim, comenta Araújo (2018), há certa incongruência na 
legislação, pois, por serem aparelhos do Estado, não é recomentado aos exibidores cobrarem 
ingresso, mas não existindo transação comercial não há a contagem de público3 e os produtores 
acabam por não conseguir participar de editais da Ancine.   

De acordo com o site Filme B, pode-se observar que dos dez títulos nacionais com 
maior renda, entre 2000 e 2017, quatro tinham a coprodução de uma major e nove eram da 
Globo Filmes. 

Tabela 1 – Os dez filmes nacionais com maior renda entre 2000 e 2017.

Filme Renda (R$) Distribuidora Produção4

Minha mãe é uma peça 2 124.208.504 DTF/PARIS Globo Filmes; Paramount; Universal
Os Dez Mandamentos - O filme 116.618.000 DTF/PARIS Paris Filmes
Tropa de Elite 2 103.812.200 ZAZEN/RIOFILMES Globo Filmes
Se eu fosse você 2 50.543.885 FOX 20th Fox; Globo Filmes
De pernas pro Ar 2 50.292.566 DTF/PARIS Globo Filmes
Minha mãe é uma peça - O filme 49.534.000 DTF/PARIS Globo Filmes
Loucas para casar 45.905.145 DTF/PARIS Globo Filmes; Paramount
Até que a sorte nos separe 2 45.355.454 DTF/PARIS Globo Filmes
Até que a sorte nos separe 3 42.251.460 DTF/PARIS Globo Filmes
Vai que cola 41.910.200 H2O Universal

Fonte: Filme B (2018). Elaboração: Autor.

Com foco em ações para expandir sua dominação no exterior, as majors associam-se 
as principais produtoras cinematográficas nacionais. Organizados em cartéis, os executivos 
dos estúdios norte-americanos traçam estratégias que os possibilitem manter o controle da 
produção e da circulação de todos os gêneros de filmes realizados dentro e fora dos Estados 
Unidos, que massificam o ideário neoliberal. A globalização foi um processo que elevou a 
prosperidade econômica dos Estados Unidos e Hollywood foi a indústria pioneira no impulso 
a comercialização dos produtos norte-americanos no mercado global (REIS, 2005; ROXO, 
2006).

Sobre o conceito de globalização, na opinião de Simis (1996), ocorre certa contradição 
quando aplicada à cultura, pois sabe-se que nem todos os produtos culturais globalizam-se 
efetivamente. Embora a cultura se produza em qualquer lugar, apenas alguns países possuem 
poder para realmente tornar a cultura globalizada.

Na tentativa de conseguir manter a cultura e identidade dos países, frente ao processo 
de globalização, a França propôs, no GATT de 1994, o Princípio da Exceção Cultural, que 
define que bens e serviços culturais carregam consigo aspectos integrantes da identidade local 
de cada país, desta forma não podem ser tratados como simples mercadorias. Este princípio 

3  Araújo (2018) comenta que a única exceção é a SP Cine. Todas as demais salas, para contar público, 
devem cobrar ingresso.
4 Os filmes possuem outras produtoras e distribuidoras envolvidas, contudo, não são o foco deste trabalho.
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dá aos países signatários autonomia para criar políticas públicas para produtos e serviços 
culturais locais, sem fundamentar-se no mercado neoliberal. O Brasil, apesar de ser signatário 
deste princípio, nunca impôs barreiras ao filme das majors, diferente do que acontece em 
países da Europa. As políticas brasileiras têm por base apenas incentivos financeiros, mas 
não são tomadas medidas que abram espaço ao filme brasileiro nas telas através da redução 
da concorrência de Hollywood (GATTI, 2018). 

Na opinião de Gatti (2018) e de Rodrigues (2018), colocar barreiras à entrada do filme 
estadunidense no Brasil levaria a conflitos diplomáticos e deve-se considerar que os Estados 
Unidos é um grande importador de produtos importantes para a balança comercial brasileira. 
Gatti (2018), comenta que a única relação que levou o Brasil aos foros internacionais contra 
os Estados Unidos foi em questões sobre o algodão e foi concedido pela OMC o poder de 
sanção por parte do Brasil, contudo o país não quis exerce-lo, “isso deve dizer alguma coisa” 
diz Gatti (2018).

De acordo com dados da Ancine (2018), a maior parte da renda de filmes exibidos no 
Brasil, ficaram concentrados nas majors.  

Tabela 2: Ranking das distribuidoras por renda.

Distribuidora Títulos Exibi-
dos

Média de salas 
ocupadas Público Renda (R$)

Disney 17 741 33.620.937 519.569.006,00
Universal 20 834 33.443.010 493.840.490,50
Warner 25 873 30.726.837 469.321.991,00
Fox 24 620 19.433.963 293.282.85,54
Sony 31 572 16.525.344 254.080.500,33
Paris 42 491 15.520.326 223.162.050,44
Downtown/Paris 22 448 13.184.044 181.905.761,31
Paramount 18 371 9.165.202 136.547.949,00
Diamond Films do Brasil 19 139 2.059.444 34.057.108,84
Imagem 26 195 2.176.320 32.940.421,23
Outras 459 5 5.370.980 78.956.590,46

Fonte: Ancine (2018).

 As gigantescas rendas obtidas pelas distribuidoras estadunidenses no Brasil carregam 
consigo consequências para a economia e cultura brasileira, por exemplo: 

•	 Maior evasão de divisas ao exterior com o envio de remessas de lucros; 

•	 Propagação da cultura estadunidense, visto que o cinema é uma eficiente ferramenta 
para a expansão do “american way of life”; 
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•	 Propagação de produtos de empresas dos Estados Unidos. De acordo com Gatti (2018), 
cerca de 30% da renda investida na produção são para estudos de negócios, análise de 
que produtos poderão ter seu consumo estimulado através de cenas nos filmes;

•	 Fortalecimento do capitalismo nos Estados Unidos, afinal, todas as empresas que 
patrocinam e terão seus produtos com consumo estimulado pelo filme também irão 
emitir remessas de lucros ao exterior; 

•	 Enfraquecimento da indústria nacional, visto que, através das práticas de merchandising 
os produtos de origem estadunidense acabam tornando-se os preferidos pelo consumidor 
frente aos nacionais. 

A estabilidade da cinematografia nacional também se torna impossível enquanto os 
produtos dos Estados Unidos são comercializados com práticas de dumping no Brasil.  As 
produções de Hollywood quando chegam ao Brasil, explica Gatti (2005), já foram comercializadas 
dentro do seu território nacional e tiveram, na maioria das vezes, os custos de produção e 
distribuição cobertos. Desta maneira, a renda obtida com a exportação é, basicamente, lucro. 
Então, as distribuidoras estadunidenses podem oferecer ganhos ao exibidor em território 
brasileiro que dificilmente uma produção nacional poderá competir, além de possuírem grandes 
campanhas de marketing e estatísticas de sucesso no exterior. 

A produção e distribuição do filme nacional também é prejudicada frete a diferença de 
como a renda entre produtor, distribuidor e exibidor acontece no país. Nos Estados Unidos, 
o exibidor fica com aproximadamente 10% da bilheteria, os outros 90% são do distribuidor 
e do produtor. No Brasil, o exibidor fica com aproximadamente 50% do valor da bilheteria, 
enquanto os outros 50% ficam com distribuidor e produtor (GATTI, 2018). Desta forma, o 
produtor e distribuidor, que tem todos os custos de produção e marketing para serem pagos, 
ficam com apenas metade da bilheteria, esse cenário reforça a dependência do cinema nacional 
de recursos oriundos do Estado. 

É fato observado, por Gatti (2005), que as empresas estadunidenses se interessam 
pelo mercado brasileiro, pois está entre os dez maiores mercados de exibição das produtoras 
de Hollywood, e a medida em que lhes são garantidos benefícios fiscais e/ou econômicos a 
tendência a buscar novas formas de atuar e obter maiores ganhos monetários é potencializada.

Aconteceu no Brasil o mesmo que na maioria dos países latino-americanos: o governo 
não criou barreiras e o filme estrangeiro teve livre acesso às casas da população. Diferente 
das ações do governo dos Estados Unidos, que se preocupou justamente em criar políticas e 
acordos, que facilitassem a exibição das produções de Hollywood seja através da televisão 
ou nas salas de cinema, em escala mundial (MELEIRO, 2010).
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Como uma organização de lobby, a MPAA, explica Rodrigues (2018), determina as 
diretrizes legislativas do audiovisual brasileiro de forma que não venham a prejudicar as 
produtoras e distribuidoras estadunidenses. A força desta organização para atuar no Brasil 
pode ser ainda mais evidenciada com a nova composição do Conselho Superior de Cinema. 
Genestreti (2018) diz que passou a fazer parte do Conselho Superior de Cinema5, José Mauricio 
Fittipaldi, advogado que representa a MPA-AL, o que significa que os grupos estrangeiros terão 
mais voz ativa nas políticas para o cinema nacional.  É previsto, a partir da nova composição 
do Conselho, a discussão sobre a continuidade da Cota de Tela e a regulação do vídeo sob 
demanda.

Na nova forma como está composto o Conselho Superior de Cinema, os grandes 
conglomerados de comunicação passam a ter mais poder. Infere-se que existe a intenção de 
potencializar a concentração do mercado audiovisual, ainda mais, nas as grandes corporações, 
o que terá impactos degradantes ao cinema independente, visto que foi reduzido o espaço de 
cineastas neste órgão, que é quem estabelece as políticas públicas para o setor do audiovisual.  

Na opinião da jornalista Claudia Motta (2018), com a nova composição do Conselho 
Superior de cinema há a tendência ao fim dos financiamentos por parte do Estado, o que 
pode levar ao fim da produção brasileira. “A raposa tomando conta do galinheiro, pode ser 
uma boa analogia para o que está ocorrendo” na opinião de Motta (2018), pois a presença de 
produtores ligados a grandes empresas passou a prevalecer no conselho.  

Constituída por um paralelismo de aspectos econômicos, políticos e tecnológicos, a 
hegemonia do cinema norte-americano instaurou-se no Brasil ao longo da história. Na análise 
de como o domínio de Hollywood foi sustentado ao longo do tempo, é notório a capacidade 
desta indústria em expandir-se, através de forças econômicas e políticas, para dominar os 
mercados cinematográficos em todo o mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A Motion Picture Association of America tem papel político fundamental para garantir a 
hegemonia do cinema estadunidense no Brasil. Apesar desta organização não atuar diretamente 
nos contratos de comercialização dos filmes - este é um aspecto sigiloso e determinado pelas 
próprias distribuidoras das majors - a MPAA interfere nas determinações legais que influenciam 
na liberdade de circulação do filme dos Estados no Brasil.

 Como entidade que representa os interesses das maiores produtoras e distribuidoras 
cinematográficas norte-americanas, a MPAA acompanha os cenários políticos e econômicos 
do Brasil, a fim de garantir que o governo brasileiro não irá impor barreiras comerciais e/
ou fiscais ao cinema estadunidense. Desta forma esta organização atua, tanto na organização 

5  Também integrará o Conselho Superior de Cinema um representante do Netflix, Facebook e Google 
(GENESTRETI, 2018).
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das majors para explorar o mercado brasileiro, quanto junto ao governo para que as políticas 
públicas protejam o cinema dos Estados Unidos, e para que ainda sejam viabilizadas condições 
favoráveis para as majors atuarem no Brasil.    

 Em uma perspectiva histórica pode se observar que os governos brasileiros sempre 
apoiaram de alguma forma as distribuidoras e produtoras dos Estados Unidos, seja através 
de benefícios fiscais, seja pelo pouco espaço disponível para o cinema nacional, ou pela não 
imposição de barreiras às práticas de dumping. Nesse ponto, é questionado a real proteção à 
indústria cinematográfica brasileira, enquanto o interesse maior parece ser em deixar livre o 
mercado nacional para a atuação das majors.

 Ainda que existam políticas públicas para tentar ampliar o cinema brasileiro, não houve 
por parte do Estado a preocupação ou interesse enfático em proteger a indústria nacional do 
cinema de Hollywood. Ao contrário, o cinema dos Estados Unidos foi significativamente 
apoiado pelas políticas públicas no Brasil, de forma que a comercialização de filmes tornou-
se mais favorável as produtoras e distribuidoras estadunidenses do que para as brasileiras.

 A MPAA trabalha de forma ativa junto a agentes do segmento do audiovisual nas 
esferas públicas e privadas. Destaca-se a atuação conjunto ao Congresso Nacional e Ancine. 
Nesta conjuntura, a MPAA atua como agente da Sociedade Civil que, em relação direta com 
a Sociedade Política, solidariza o Estado aos interesses da estrutura, neste caso, das majors 
norte-americanas. Para que as intenções e objetivos grandes distribuidoras norte-americanas 
sejam alcançados, infere-se que a MPAA utiliza para pressionar o Estado brasileiro questões 
relacionadas aos acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos 

No Brasil, identifica-se a participação da MPA em vários órgãos do setor audiovisual. 
Também merece atenção o fato de que o poder de influência deste órgão no Brasil foi 
potencializado em 2018, a partir do momento em que alguns de seus membros passaram 
a fazer parte do Conselho Superior de Cinema, órgão este que é responsável por pensar as 
políticas públicas do audiovisual. Neste sentido, não se deve perder de vista que o objetivo 
da MPAA é proteger o interesse das majors e garantir a mínima interferência dos governos. 

A participação do governo em promover os interesses privados é decorrente do direito 
internacional da prerrogativa do Estado soberano. A MPAA é exemplo efetivo de como a 
pressão de determinado grupo pode influenciar o governo a defender interesses particulares 
no sistema internacional e, também, como uma organização do setor privado pode exercer 
influência econômica de maneira independente na arena internacional.

Com exceção da Cota de Tela, que na atual conjuntura política brasileira passou a ser 
questionada. As demais políticas públicas não parecem ser eficientes para promover a ocupação 
do cinema nacional nas telas de exibição. Enquanto a Europa estabeleceu o aumento da Cota 
de Tela, para exibição de filmes europeus, o governo brasileiro abriu as portas para a MPA e 
Netflix, desta forma a “voz” do estrangeiro passa a determinar as políticas e legislações do 
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país (MOTTA, 2018). O papel do ocupante, conforme afirma Gatti (2005), é decisivo, porque 
as leis nacionais possibilitam às empresas estrangeiras a beneficiarem-se de mecanismos de 
incentivo, e infere-se que a partir da nova composição do Conselho Superior de Cinema, as 
organizações associadas a MPAA terão mais facilidade em obter benefícios legais e vantagens 
no mercado brasileiro.   
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PANORAMA DA ATIVIDADE CINEMATOGRÁFICA 
NO BRASIL E NA ARGENTINA NO ÂMBITO DE 

POLÍTICAS AUDIOVISUAIS (2009-2015)

Flávia Pereira da Rocha1

RESUMO: Este artigo tem como objetivo fazer um panorama da atividade 
cinematográfica no Brasil e na Argentina no período de 2009 a 2015, tendo como 
ponto de partida as políticas públicas de apoio às coproduções nos dois países; 
observando a diversidade de países parceiros nas coproduções. A pesquisa tem 
como inspiração teórico-metodológica a Economia Política da Comunicação e da 
Cultura (EPCC), além dos Estudos Culturais e teóricos das Políticas Culturais, tendo 
como base a perspectiva histórica da Metodologia Comparada, e, como recursos 
metodológicos: a análise documental, a análise de dados empíricos e entrevistas. 
Como contribuição, ao propor fazer um estudo comparativo, reflete se é possível 
comparar a atividade cinematográfica desses dois países tão diferentes na sua 
extensão populacional e econômica.  

PALAVRAS-CHAVE: Coprodução cinematográfica internacional, Política 
Audiovisual, Brasil e Argentina, Cinema Latino-americano. 

Ao propor fazer um estudo comparativo entre Brasil e Argentina no âmbito 
das políticas públicas de incentivo às coproduções internacionais, uma das primeiras 
perguntas que nos colocaram foi: é possível comparar a atividade cinematográfica 
desses dois países tão diferentes na sua extensão populacional e econômica? Nessa 
linha, é crucial contextualizarmos as dimensões de tais diferenças e, assim, situarmos 
o ambiente dessas políticas cinematográficas.   

A primeira diferença que devemos pontuar é quanto ao número de seus 
habitantes, o que reflete diretamente no volume de potenciais expectadores das 
obras cinematográficas. Segundo informações do Banco Mundial, o Brasil chegou 
a uma extensão populacional de mais de 207 milhões de habitantes no ano de 2015, 
1 Doutora e mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da 
Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (PPGCOM-FAC-UnB). Professora voluntária 
da FAC-UnB. E-mail: flaviarocha.unb@gmail.com.
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enquanto a Argentina tem 43 milhões, ou seja, a população brasileira é, aproximadamente, 
4,8 vezes superior. Em outras palavras: poderíamos dizer que no âmbito populacional o Brasil 
tem quase cinco Argentinas.

Colocada essa questão preliminar, vamos para uma segunda e uma terceira diferença. 
Mesmo com um volume de potenciais expectadores quase cinco vezes inferior, a Argentina 
lançou 1029 filmes nacionais de longa-metragem no período de 2009 a 2015, enquanto o 
Brasil lançou 713 longas nacionais. Nesse mesmo recorte de tempo, a Argentina produziu 
241 coproduções cinematográficas internacionais, enquanto o Brasil realizou 81 coproduções 
oficiais. De outro ângulo: a Argentina produziu 44% mais longas-metragens que o Brasil e 
coproduziu três vezes a mais que o seu vizinho. 

A seguir, as tabelas 1, 2, 3 e 4 exibem o número de filmes nacionais lançados por ano 
de lançamento, bem como a quantidade de coproduções brasileiras e coproduções argentinas 
exibidas, respectivamente, no Brasil e na Argentina, no período de 2009 a 2015. 

Tabela 1: Quantidade de filmes nacionais lançados no Brasil por ano de lançamento (2009-2015)2

Ano de
lançamento

Total de
filmes

2009 84
2010 74
2011 100
2012 83
2013 129
2014 114
2015 129

Total: 713 filmes

Fonte: OCA/ANCINE

2 Disponível em: <http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/Mapeamento_Salas_Exibicao_2010.
pdf>. Acesso em: 25 mar. 2017.
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Tabela 2: Quantidade de filmes nacionais lançados na Argentina por ano de lançamento (2009-
2015)

Ano de
lançamento

Total de
filmes

2009 97
2010 138
2011 129
2012 145
2013 166
2014 172
2015 182

Total: 1029 filmes

FONTE: INCAA 

Tabela 3: Quantidade de coproduções brasileiras lançadas no Brasil/ano (2009-2015)3

Ano Quantidade

2009 6
2010 9
2011 15
2012 9
2013 21
2014 14
2015 7

Total: 81 filmes

Fonte: Observatório do Cinema e do Audiovisual Brasileiro (OCA/ANCINE).

3  Disponível em: <http://oca.ancine.gov.br/cinema>. Acesso em: 25 mar. 2017. 
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Tabela 4: Quantidade de coproduções argentinas lançadas na Argentina/ano (2009-2015)

Ano Quantidade
2009 24
2010 26
2011 31
2012 36
2013 34
2014 51
2015 39

Total: 241

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Cine Nacional4

Quanto às coproduções oficiais brasileiras, utilizamos os dados organizados pela 
Coordenação do Observatório do Cinema e do Audiovisual (OCA) da ANCINE (2007), que 
usou uma metodologia específica, que considera como coproduções internacionais, as obras 
que atenderam aos seguintes critérios de forma simultânea: 1) Longas-metragens brasileiros 
lançados comercialmente em salas de exibição no Brasil; 2) Registro de Certificado de Produto 
Brasileiro (CPB) expedido pela ANCINE; e 3) Informação de coprodutor estrangeiro constante 
no CPB. Desse modo, segundo a ANCINE (2007), não foram consideradas coproduções 
internacionais obras que tenham apontado como coprodutor estrangeiro empresas de origem 
estrangeira que aportaram recursos por meio dos mecanismos de incentivos fiscais previstos 
nos arts. 3° e 3°-A da Lei n° 8.685/93 e no art. 39, X, da Medida Provisória n° 2.228-1/2001, 
conforme o § 3°, art. 2º da Instrução Normativa 106/2012. 

Essa nova metodologia passou a vigorar a partir de 2013, acarretando mudanças 
significativas nos números divulgados em anos anteriores no site da agência, bem como excluindo 
filmes pesquisados e citados na nossa dissertação de mestrado defendida na Universidade de 
Brasília (ROCHA, 2012).

Destacamos que, para efeito da nossa atual análise, utilizamos a metodologia acima 
quando nos referimos às coproduções brasileiras, que engloba somente as obras com o 
reconhecimento oficial da Agência Nacional do Cinema – ANCINE. Já para a elaboração da 
Tabela 4, sobre a quantidade de coproduções internacionais argentinas realizadas por país 
parceiro, no período de 2009-2015, como não há uma metodologia específica adotada pelo 
Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais – INCAA, o nosso olhar comparativo deve 
ser feito com uma especial atenção. 

Até a data da realização dessa pesquisa, o INCAA não produzia dados sistematizados 
e específicos sobre coproduções internacionais. Tanto no site do Instituto quanto nos anuários 
divulgados pelo INCAA sobre a indústria cinematográfica argentina, há apenas duas categorias 

4  Disponível em: < http://www.cinenacional.com/peliculas>. Acesso em: 25 mar. 2017.
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de dados: 1) produções estrangeiras, por um lado; e 2) produções e coproduções nacionais, do 
outro. Quando estive na sede do INCAA em Buenos Aires, também busquei dados específicos 
sobre as coproduções, mas fui informada que não há dados diferenciados entre as produções 
domésticas e as coproduções da Argentina com outros países, já que ambas são consideradas 
obras nacionais, portanto, recebem o mesmo tratamento para efeito das ações políticas de 
incentivo e para a construção dos dados. Dessa forma, para a elaboração da Tabela 4 e dos 
Quadros 3 e 5, usamos como principal fonte o site Cine Nacional, que conta com o apoio do 
INCAA e traz a compilação de todos os filmes produzidos na Argentina desde o surgimento 
do cinema. 

Cabe lembrar que a falta de uma padronização nas metodologias de criação de dados sobre 
o mercado cinematográfico ibero-americano é exatamente uma das principais dificuldades dos 
pesquisadores da Economia Política do Cinema, ao realizarem estudos comparativos. Os bancos 
de dados nacionais apresentam metodologias próprias ou oferecem escassas informações sobre 
as atividades cinematográficas locais. Podemos verificar tal barreira mesmo no Observatório 
Ibero-americano Audiovisual (OIA) da Conferência de Autoridades Cinematográficas Ibero-
americanas (CACI). Quando pesquisamos o seu banco de dados, percebemos muitas divergências 
ou incompletudes de informações sobre as cinematografias de cada um dos países da região. 

Feitas estas considerações, sigamos para as próximas características. Ao verificarmos 
as taxas de ingressos por habitantes, podemos inferir que no Brasil a média para o período 
de 2009 a 2015 foi de 0,72 ingressos por habitante, enquanto a média da Argentina foi de 
1,04 bilhetes por habitante. Esmiuçando esses números, poderíamos interpretar que 72% da 
população brasileira foi ao cinema pelo menos uma vez ao ano. Do outro lado, poderia ser 
dito que 100% da população argentina foi ao cinema ao menos uma vez ao ano e 4% foi duas 
vezes ao cinema em cada um dos anos do período focado. Claro, na realidade não é bem assim 
que funciona o comportamento do público. Grande parte dos espectadores vai várias vezes 
ao cinema enquanto muita gente não vai nenhuma vez. Esses cálculos funcionam para termos 
uma dimensão da população consumidora de cinema em cada um dos dois países. 

Ao olharmos para a quantidade de salas de cinema disponíveis para a população do 
Brasil e da Argentina, constatamos que a média do Brasil foi de 2.528 salas no período. Em 
2009 havia 2.110 salas e, em 2015, o público passou a contar com 3.005 salas brasileiras, 
significando um aumento de 895 novas salas, ou seja, um acréscimo de 42%. Na Argentina, 
a nomenclatura usada para o mesmo item é “telas”, modo como tratado pelo INCAA, para 
referir-se ao mesmo assunto: salas de cinema, que é diferente de complexo de cinema, onde 
têm várias salas, várias telas. Sendo assim, na Argentina, a média foi de 872 salas. Tinham 
843 telas em 2009, elevando para 912 no ano de 2015, ou seja, houve um aumento de 69 salas, 
o que representa 8% de acréscimo num intervalo de sete anos.   

Ao observar o crescimento do lançamento de novas salas, vemos que no Brasil a 
investida foi bem maior que a da Argentina. Mesmo assim, deve-se considerar outro ponto: 
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o número de habitantes por sala. Enquanto no Brasil houve uma média de 78 mil habitantes 
por sala, na Argentina a média foi de 47 mil habitantes por sala. No entanto, enquanto o Brasil 
saltou de 90 mil habitantes por sala, em 2009, para 68 mil habitantes por sala, em 2015, o 
cenário da Argentina sofreu pouca alteração. Pulou de 48 mil, no ano de 2009, para 47 mil 
habitantes por sala em 2015.

Quanto a essa dimensão, é crucial citarmos as principais políticas voltadas para a 
ampliação do mercado exibidor no Brasil e na Argentina. Enquanto no primeiro, verificamos 
a implementação de uma nova política, com a criação em 2012 do Programa Cinema Perto de 
Você, que objetiva a abertura e a modernização de salas de cinema em todo o País, inaugurando 
também o Projeto Cinema na Cidade, voltado para abertura de salas em espaços públicos 
municipais em cidades com população entre 20 mil e 100 mil habitantes e que não disponham 
de cinema em funcionamento. Além desses, o período foi marcado ainda pela criação do 
Programa Brasil de Todas as Telas, em 2013, voltado para todas as plataformas de exibição. 
Enquanto isso, na Argentina, há uma rede de salas estatais de cinema com ênfase na exibição 
de filmes nacionais. Esse projeto foi lançado em 2003, com a inauguração do Espaço INCAA 
0 Km, e ao longo dos anos o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais inaugurou 
novas Salas INCAA em várias cidades daquele país. Em 2015, o governo da Argentina se 
abriu para uma nova demanda do público e lançou uma plataforma digital de exibição video 
on demand (VOD) gratuita na internet, a ODEON, e posteriormente o CineAr Play e o CineAr 
TV, ambas direcionadas inicialmente apenas para os moradores da Argentina, e posteriormente 
abertas para usuários com computadores de outros países.

Quadro 1: Panorama da atividade cinematográfica no Brasil (2009-2015)

2009   2010 2011 2012 2013 2014 2015
População 196,701,298 198,614,208 200,517,584 202,401,584 204,259,377 206,077,898 207,847,528
Público 112.670.935 134.836.791 143.206.574 146.598.376 149.518.269 155.610.429 172.943.242
Renda (R$) 969.796.083,34 1.260.373.852,47 1.449.997.621,20 1.614.022.222,83 1.753.200.571,83 1.955.909.695,99 2.350.161.302,17

Títulos 317 303 337 327 397 393 446

Preço Médio 
do Ingresso 
(R$)

8,61 9,35 10,13 11,01 11,73
12,57

13,59

Ingresso por 
habitante

0,57 0,67 0,71 0,76 0,73 0,77 0,83

Salas de
 Exibição

2.110 2.206 2.352 2.517 2.678 2.833 3.005

Habitantes 
por sala
90 mil

90 mil 86 mil 81 mil 77 mil 75 mil 71 mil 68 mil
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Renda dos 
Títulos
Brasileiro 
(R$)

131.923.170,45 225.958.090,35 161.487.064,41 158.105.660,79 297.072.056,07 221.853.128,60 277.679.147,86

Títulos 
Brasileiros
Lançados

84 74 100 83 129 114 129

Participação 
de
Público

14,3% 19,1% 12,4% 10,71% 10,50% 12,23% 13,0%

Fontes: ANCINE (2015) e Banco Mundial (2017) - dados da população.5

Quadro 2: Panorama da atividade cinematográfica na Argentina (2009-2015)

2009   2010 2011 2012 2013 2014 2015
População 40.798.641 41.222.875 41.655.616 42.095.224 42.538.304 42.980.026 43.416.755
Público 32.662.505 38.648.297 43.813.546 47.312.416 48.405.285 45.141.968 52.125.925
Renda
(Peso Argentino)

458.991.863 666.729.388 959.051.902 1.297.072.173 1.682.939.102 2.016.735.109 3.167.022.443

Títulos 300 353 348 340 390 404 428
Preço Médio 
do Ingresso2

15 19 24 30 37 47 70

Ingresso por 
Habitante

0,80 0,93 1,05 1,12 1,15 1,05 1,20

Telas 843 870 865 883 866 867 912
Habitantes por tela 48 mil 47 mil 48 mil 47 mil 49 mil 49 mil 47 mil
Público dos Títulos
Argentinos

5.116.344 3.557.045 3.556.267 4.629.054 7.487.996 8.175.958 7.553.166

Renda dos Títulos
Argentinos
(Peso Argentino)

70.094.266 56.916.016 63.375.801 113.621.627 243.483.141 335.333.018 412.323.369

Títulos Argentinos
Lançados

97 138 129 145 166 172 182

Participação de
Público

15,66% 9,20% 8,11% 9,74% 15,43% 17,84% 14,49%

Fontes: Elaboração nossa, com dados do Observatório Iberamericano do Audiovisual (OIA), INCAA (2015) e 
Banco Mundial (dados da população)

A DIVERSIDADE DE PAÍSES PARCEIROS NAS COPRODUÇÕES

Um indicador do nível de experiência dos cineastas brasileiros e argentinos na realização 
de coproduções internacionais é a diversidade de países com os quais mantiveram relações 

5 BANCO MUNDIAL (2017). Disponível em: <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
TOTL?end=2015&locations=BR-AR&name_desc=false&start=2009.> Acesso em: 05 abr. 2017.
6 Preço médio em Buenos Aires em pesos argentinos.
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cinematográficas. A variedade de países com os quais os cineastas do Brasil e da Argentina 
coproduziram pode ser verificada nos quadros 3, 4 e 5, a seguir. No quadro 3, demonstramos 
que os cineastas brasileiros realizaram filmes em coprodução com 21 diferentes países. Já a 
Argentina com coprodutores de 36 distintas nacionalidades. Os países com os quais o Brasil 
mais coproduziu foram Portugal (1º lugar), Espanha (2º), Argentina (3º), França (4º), Alemanha 
(5ºa), Chile (5ºb), Estados Unidos (5ºc) e Grã-Bretanha (6º). No mesmo período analisado, 
de 2009 a 2015, os parceiros mais frequentes dos cineastas da Argentina são da Espanha (1º), 
França (2º), Chile (3º), Uruguai (4º), Brasil (5º), Colômbia (6º), Itália (7º) e México (8º). 

Quadro 3 - Países que coproduziram com o Brasil e com a Argentina (2009-2015)

Países que coproduziram com o Brasil (2009-2015)
Alemanha Argentina Bélgica
Canadá Chile Colômbia
Cuba Espanha EUA
França Holanda Hong-Kong
Inglaterra Itália Líbano
México Moçambique Portugal
Rússia Uruguai Venezuela

Países que coproduziram com a Argentina (2009-2015)
1. Alemanha 2. Angola 3. Bélgica
4. Bolívia 5. Brasil 6. Canadá
7. Catar 8. Chile 9. Colômbia
10. Costa Rica 11. Cuba 12. Dinamarca
13. Equador 14. Espanha 15. Estados Unidos
16. Etiopia 17. Finlândia 18. França
19. Guiné 20. Holanda 21. Israel
22. Itália 23. México 24. Noruega
25. Caledónia 26. Palestina 27. Panamá
28. Paraguai 29. Peru 30. Polônia
31. Portugal 32.República Dominicana 33. Suécia
34. Suíça 35. Uruguai 36. Venezuela

Fontes dos dados do Brasil: ANCINE/Sadis e ANCINE/SADCatar; Fontes dos dados da Argentina: Site 
CineNacional.

A DIVERSIDADE REGIONAL NAS COPRODUÇÕES

A dimensão regional também é um bom instrumento para sinalizar sobre a diversidade nas 
obras e nos intercâmbios culturais. Nessa perspectiva, nos Quadros 4 e 5, a seguir, observamos 
algumas semelhanças na atividade cinematográfica dos dois países. As regiões onde há uma 
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maior frequência de parcerias cinematográficas com o Brasil e a Argentina são, em ordem 
decrescente: Europa, América do Sul e América do Norte. 

Apesar da histórica relação do Brasil com a cultura africana, é notória a distância entre 
brasileiros e africanos em termos cinematográficos. Em sete anos, como visualizamos no 
quadro 4, o Brasil coproduziu apenas uma vez com a África. Nesse caso, com Moçambique. 
Trata-se de um fruto do cinema transnacional, principalmente por concentrar profissionais de 
diferentes nacionalidades. Estamos falando do filme O Último Voo do Flamingo (2011), uma 
coprodução envolvendo seis países, a saber: Itália, Portugal, França, Espanha, além de Brasil 
e Moçambique. O filme é uma adaptação do diretor João Ribeiro para o romance homônimo 
do também moçambicano Mia Couto. A história é narrada em Tizangara, uma pequena vila no 
interior de Moçambique. A música é de Omar Sosa, compositor e pianista cubano. Os atores 
são da Itália, Portugal, Brasil e, na sua maioria, de Moçambique. O longa foi financiado pelo 
Programa Ibermedia e ganhou vários prêmios em festivais europeus e africanos.

Do outro lado, no período pesquisado, os cineastas argentinos realizaram dois filmes 
em parceria com países africanos: Los dioses de agua (2014), coprodução entre Argentina, 
Angola e Etiópia, dirigido pelo argentino Pablo César; e El Gran Río (2012), documentário 
argentino-guineano dirigido por Rubén Plataneo, que conta a história do repper africano David, 
conhecido como Black Doh, quem já havia tentado fugir do seu país várias vezes, mas sempre 
tinha sido deportado, até chegar a Argentina de barco e sem dinheiro. A interculturalidade 
nesse filme está marcada de diversas formas, um filme de deslocamento, fortemente associado 
ao tema das imigrações, numa viagem da África a América do Sul. 

Com relação às regiões que estão fora do mapa das coproduções brasileiras e argentinas, 
identificamos que o Brasil não realizou nenhum filme com países da Oceania; e a Argentina 
não realizou nenhum filme em parceria com a chamada Eurásia, que estamos considerando 
aqui como os países com territórios tanto no continente europeu como na Ásia. 

Com a região da Eurásia, o Brasil coproduziu uma vez com a Rússia, em América – 
Uma História Portuguesa (2013), filme de João Nuno Pinto que envolve ainda a Espanha e 
obteve apoio do fundo Ibermedia. De acordo com a sinopse, o filme narra a história de uma 
imigrante russa casada com um golpista português, que atua em um negócio de falsificação 
de passaportes para imigrantes ilegais que querem morar em Portugal.

Em parceria com um país da Oceania, a Argentina realizou um filme de exílio, prisão 
e fronteira: Hamdan (2013), documentário sobre um líder palestino, ancorado nas memórias 
do personagem que passou 15 anos presos em antigas prisões israelenses. A obra foi realizada 
com a Nova Caledónia e a Palestina, dirigida por Martín Solá e faz parte de uma trilogia, 
cujos outros dois documentários foram gravados na Chechênia e no Tibet.
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Quadro 4 - Quantidade de coproduções brasileiras lançadas no Brasil – divisão por continente 
coprodutor (2009-2015)

Continente/Subcontinente Presença 
(quantidade)

Países com os quais o Brasil 
coproduziu

Europa 63 vezes
Portugal, Espanha, França, 

Alemanha, Inglaterra, Itália, 
Bélgica, Holanda e Canadá

América do Sul 28 vezes Argentina, Chile, Uruguai, 
Colômbia e Venezuela

América Central 1 vez Cuba
América do Norte 10 vezes EUA, México e Canadá

Ásia 2 vezes Hong Kong e Líbano
África 1 vez Moçambique
Eurásia 1 vez Rússia
Oceania Nenhuma vez Nenhum

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da OCA/ANCINE7.

Quadro 5 - Quantidade de coproduções argentinas lançadas na Argentina – divisão por continente 
coprodutor (2009-2015)

Continente/Subcontinente Presença 
(quantidade)

Países com os quais o Brasil 
coproduziu

Europa 184
Espanha, França, Alemanha, Ho-
landa, Itália, Dinamarca, Suécia, 

Noruega, Suíça, Bélgica, Finlândia, 
Polônia e Portugal. 

América do Sul 127
Chile, Uruguai, Brasil, Colômbia, 

Venezuela, Peru, Equador, Paraguai 
e Bolívia.

América Central 6 Cuba, Panamá, Costa Rica e Repú-
blica Dominicana.

América do Norte 29 Estados Unidos, México e Canadá.
Ásia 5 Israel, Palestina e Catar.

África 3 Angola, Etiópia e Guiné.
Eurásia Nenhuma vez Nenhum
Oceania 1 Nova Caledónia

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do site Cine Nacional.8 

7  Disponível em: < http://www.cinenacional.com/peliculas>. Acesso em: 25 mar. 2017.
8  Disponível em: <http://www.cinenacional.com/peliculas>. Acesso em: 25 mar. 2017.

http://www.cinenacional.com/peliculas
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No Brasil, a autoridade governamental responsável pela atividade cinematográfica 
é a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que é um órgão oficial federal que tem como 
atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual 
no País. Entre outras funções, cabe à agência “executar a política nacional de fomento ao 
cinema”, definida pelo Conselho Superior de Cinema, órgão colegiado integrante da estrutura 
da Casa Civil da Presidência da República. 

Todas as competências da Ancine são discriminadas no artigo 7º da Medida Provisória 
2228-1. No que diz respeito às coproduções, a agência tem a competência de aprovar e 
controlar a execução de projetos de coprodução a serem realizados com recursos públicos e 
incentivos fiscais.

Na Argentina, o Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, o INCAA, é a 
autoridade governamental competente para tratar do setor audiovisual e cinematográfico no 
seu território nacional. O órgão funciona como ente autárquico público não estatal no âmbito 
da Secretaria de Cultura e Meios de Comunicação da Presidência da Nação. 

Quanto às suas legislações específicas, a atividade cinematográfica no Brasil é regida 
pela Lei 8685/1993, a chamada Lei do Audiovisual. Enquanto na Argentina, o setor é regido 
pela Lei de Fomento e Regulação da Atividade Cinematográfica 24.377.  

Para o fomento da atividade do setor, no Brasil, há o Fundo Setorial do Audiovisual 
(FSA), enquanto os cineastas argentinos contam com o Fundo de Fomento Cinematográfico, 
cuja administração está a cargo da Ancine e do INCAA, respectivamente.  

Dadas estas introduções, vejamos mais detidamente como algumas ações no âmbito 
das políticas cinematográficas dos dois países podem explicar o que ocorreu no campo da 
exibição. As salas brasileiras exibiram 197 filmes dos Estados Unidos a mais que as salas 
argentinas, no período de 2009 a 2015. Por outro lado, o Brasil exibiu 325 filmes nacionais a 
menos que a Argentina. Enquanto o Brasil lançou 704 filmes brasileiros, a Argentina lançou 
1029 filmes com a marca do cinema argentino, durante o recorte de tempo analisado.

Mas o que pode estar por trás desses números? Um modo de explicar tal situação são 
algumas medidas tomadas pelo governo argentino. A mais emblemática é a cobrança de um 
imposto de 10% sobre as entradas de cinema. O tributo é direcionado ao Fundo de Fomento 
Cinematográfico, que tem o objetivo de promover a autosustentabilidade cinema argentino. A 
cobrança é prevista na Lei 17.741 de 2001. Essa política protecionista é igualmente um modo 
de verificar o nível de vantagens oferecidas a coprodutores internacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre o Estado brasileiro e o argentino, a intenção de reforçar os laços cinematográficos 
latino-americanos e, mais especificamente, brasileiro-argentinos, materializa-se a partir de 
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1990, com a entrada em vigor do Acordo Bilateral de Coprodução Cinematográfica entre as 
Repúblicas do Brasil e da Argentina. Vinte anos depois, esse empenho ganha maior relevância, 
quando a Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e o Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA) assinam em 2010 o Protocolo de Coprodução Cinematográfica e, no 
ano seguinte, publicam o primeiro edital de coprodução cinematográfica brasileiro-argentino, 
garantindo a partir de então o apoio financeiro a quatro longas-metragens realizados em 
parceria entre cineastas dos dois países, a cada ano. Tal mecanismo resume-se como um 
recurso essencial para vinte novos projetos de filmes apoiados no período de 2011 a 2015, 
contribuindo, desse modo, para alavancar interesses mútuos entre produtores da região. 
Ocorreu que, mesmo em projetos que só se candidataram e não foram beneficiados com esse 
mecanismo de apoio, muitos de seus produtores avançaram com as negociações e buscaram 
outras fontes de recursos. E, assim, os editais de coprodução ANCINE-INCAA acabaram por 
beneficiar indiretamente outras obras além das quatro contempladas com o concurso anual. 

Entre as vantagens de coproduzir filmes na Argentina, os entrevistados citaram 
especialmente: os custos de produção mais baixos; uma maior gama de profissionais experientes; 
o idioma Espanhol mais atraente para produtores europeus, principalmente espanhóis; dupla 
cidadania de grande parte desses cineastas argentinos; e a maior fluidez nos processos que 
envolvem a obtenção dos benefícios públicos aos filmes nacionais argentinos. 

Quanto ao Brasil, no período pesquisado, a maior vantagem foi o volume de mecanismos, 
incentivos públicos e fontes de financiamentos a obras nacionais e a coproduções cinematográficas 
minoritárias ou majoritárias brasileiras. No incentivo à exibição de filmes nacionais, a Lei 
12.485 de 2011, a chamada Lei da TV Paga, tornou-se um marco na legislação audiovisual 
brasileira em benefício da ocupação do mercado interno, mas é uma regulação bem menos 
ambiciosa que a Lei dos Meios argentina. No que diz respeito diretamente às coproduções 
internacionais, o Brasil destacou-se ao disponibilizar de uma nova modalidade de seleção, 
através do Edital de Coprodução com países da América Latina, um concurso no âmbito do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema (PRODECINE) em regime de fluxo 
contínuo.
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UMA PERSPECTIVA ESTRUTURANTE E SISTÊMICA 
PARA A REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL 

AUDIOVISUAL

Alex Braga Muniz1

Luana Maíra Rufino Alves da Silva2

RESUMO: Este artigo pretende dar uma perspectiva de como as políticas públicas 
culturais para o setor audiovisual podem ser formuladas e implementadas de modo 
sistêmico. Para isso, na primeira seção, as políticas setoriais sul-coreanas da década 
de 1990 serão analisadas, de modo comparativo ao caso brasileiro. No segundo 
momento, as políticas públicas brasileiras serão examinadas levando-se em conta 
o sistema de inovação, com vistas à análise das ações estatais historicamente 
voltadas ao setor. Por fim, o papel central da inovação e a importância de políticas 
industriais coordenadas serão esclarecidos, no sentido da integração do setor e do 
desenvolvimento sustentado.3

PALAVRAS-CHAVE:Políticas Culturais, Economia do Audiovisual.

I- AS POLÍTICAS PÚBLICAS SUL-COREANAS PARA O SETOR 
AUDIOVISUAL

O histórico da indústria do audiovisual sul-coreana oferece relevantes 
parâmetros para à análise de políticas públicas voltadas ao setor. Os resultados das 
políticas industriais sul-coreanas implantadas a partir dos anos de 1990 são expressivos 

1 Alex Braga Muniz graduou-se no curso de Direito pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). É membro da Advocacia-Geral da União (AGU) desde agosto de 2002.Foi 
Coordenador de Consultoria da Procuradoria Federal junto à ANCINE, de março de 2003 a dezembro 
de 2005. Em 2005 tornou-se Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria Federal da ANCINE e, 
desde 2009, exerceu o cargo de Procurador-Chefe da Agência Nacional do Cinema. Atualmente é 
Diretor da ANCINE, com mandato até 2021. E-mail: alex.muniz@ancine.gov.br .
2 Luana Maira Rufino Alves da Silva possui graduação Magna Cum Laude em Economia 
pela UFRJ (2009), Mestrado (2012) e Doutorado (2017) em Economia pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (Instituto de Economia da UFRJ), com especialização em Economia da Cultura e 
na Indústria do Audiovisual Brasileira. Em 2014, tornou-se Especialista em Regulação da ANCINE. 
Desde 2015 foi Coordenadora de Monitoramento de Cinema, Vídeo Doméstico e Vídeo por Demanda 
da Superintendência de Análise de Mercado da ANCINE. Em 2017, tornou-se Superintendente de 
Análise de Mercado e, em 2019, assessora de Diretoria da ANCINE. E-mail: luana.zubelli@ancine.
gov.br . 
3 As opiniões expressas neste trabalho são de exclusiva responsabilidade dos autores. Todos 
os textos originalmente em inglês foram livremente traduzidos pelos autores.
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e conclusivos. No espaço de 20 anos houve o aumento do marketshare nacional, de 2,1 %, em 
1995, para a significativa marca de 57%, em 2015. O aumento da participação nacional no 
mercado fora maior do que Países que ostentam volumosas políticas de investimento setorial, 
como a França, por exemplo, que obteve 39,8% nesse mesmo ano de 2015 [STATISTA; 2015]. 

Isso evidencia quepolíticas públicas adequadas à dinâmica setorial e às especificidades 
do mercado nacional, as quais consideraram a integração do setor e as transformações 
tecnológicas,resultaram no significativo aumento do consumo nacional de obras audiovisuais4 
sul-coreanas, apenas alcançado por outros dois Países: Estados Unidos e Índia; os únicos 
com mais da metade do marketsharenacional no ano de comparação5. No caso sul-coreano, 
o histórico de consumo das obras nacionais pode ser dividido em seis períodos, dos quais o 
último termina por merecer especial análisenesta seção, para fins de comparação das políticas 
com o audiovisual brasileiro: 

(i) 1910 a 1944 - Ocupação Japonesa: a censura crescente e o obstáculo ao crescimento 
autoral levou ao quase banimento das obras coreanas faladas [KIM (2007); SONG 
(2012)];

(ii) 1945 a 1950 - Liberalismo: depois de décadas de restrita exposição de obras 
japonesas, os coreanos passaram a apreciar o estilo ‘hollywoodiano’ dos Estados 
Unidos. As obras coreanas não possuíam procedência no mercado [KIM (2007); 
PAQUET (2007); SHIM (2008); SONG (2012)];

(iii) 1951 a 1953 - Modernização do Parque Audiovisual: muitos diretores coreanos 
trabalharam para o governo e o exército americano, resultando na modernização 
tecnológica e de equipamentos sul-coreana [CHUNG & SONG (2006); PAQUET 
(2007); SHIM (2008); SONG (2012)]; 

(iv) 1954 a 1969 -Era de Ouro Sul-Coreana: após turbulentos momentos de guerra, as 
inovações promoveram transformações importantes no crescimento da produção 
nacional, o que, aliado ao protecionismo governamental, levaram à época áurea do 
cinema coreano [JWA & LEE (2006); CHUNG & SONG (2006); YECIES (2007); 
SHIM (2008); SUNGEUN (2008); SONG (2012)]; 

(v) 1970 a 1990 - Decadência do Audiovisual Nacional: período de desmantelamento 
das políticas públicas que levou ao fim do ciclo de expansão audiovisual conquistado 
pela Coréia do Sul [CHUNG & SONG (2006); YECIES (2007); SUNGEUN (2008); 
SONG (2012); PARC (2014)]; 

4  Cinematográficas, por exemplo. 
5  2014. 
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(vi) 1991 até 2014 - Reestruturação das Políticas Audiovisuais Coreanas e Expansão 
do Setor: depois da quebra das estruturas de apoio e proteção estatal, novas ações 
de política foram adotadas e levaram à recuperação do audiovisual sul-coreano 
[CHUNG & SONG (2006); JWA & LEE (2006); YECIES (2007); SUNGEUN 
(2008); SONG (2012); PARC (2014); MERSSELIN & PARC (2014)].

Houve momentos de bastante instabilidade no desenvolvimento histórico da indústria 
audiovisual sul-coreana, tais como: colonização japonesa; divisão nacional; guerra civil; 
regimes autoritários; censura; e restrições à produção nacional. Apenas a partir da década de 
1990 é que houve a reestruturação da indústria sul-coreana, após a crise causada no período 
pós-guerra,entre 1960 e 1990, pelo desmantelamentodas políticas industriais formuladas na 
década de 1950 [SONG (2012)]. 

A produção nacional coreana se tornou internacionalmente competitiva, exportando 
suas obras (cinematográficas e obras seriadas) aos Países vizinhos, inclusive ao Japão, 
que historicamente ocupava o mercado audiovisual coreano. Além disso, em termos de 
competitividade, houve um avanço do audiovisual coreano, no que se refere à qualidade das 
obras produzidas. Nesta linha, houve um reconhecimento internacional das produções, que 
deram ao País sucessivas premiações em festivais6[PARC (2014); MERSSELIN & PARC 
(2014)].

Durante a ocupação japonesa (1910 a 1944), opressão e censura limitaram 
significativamente a capacidade de crescimento sul-coreano, por meio de restrições ao lançamento 
de obras, posto que submetidas à aprovação prévia. Como resultado da censura,poucas obras 
coreanas eram faladas. Logo, o desenvolvimento setorial estava severamente restringido 
pela metrópole japonesa, visto que a produção dos títulos nacionais não chegava ao público 
e, assim, não havia possibilidades reais de retorno ou estímulos ao seu crescimento [KIM 
(2007); SONG (2012)].

Depois do término da colonização japonesa, a indústria audiovisual coreana fora 
massivamente ocupada por títulos norte-americanos. Após a liberalização econômica, em 
19457 (1945 a 1950), o estilo hollywoodiano fora incorporado no cinema coreano, onde os 
filmes norte-americanos eram diretamente distribuídos às salas de exibição. Mais uma vez, 
mesmo que por motivo diverso, as obras coreanas não possuíam espaço no cinema nacional, 
tendo em vista a dominação dos títulos americanos. No período seguinte (1951 a 1953) houve 
a modernização do parque sul-coreano, em consequência do avanço tecnológico do período de 
guerra. Influenciados pelo governo e exército americanos, muitos diretores coreanos tiveram 
a possibilidade de atualizar tecnologicamente os equipamentos do cinema coreano, em um 

6  Festival de Cannes: Prêmio do Júri (2009) e Melhor Obra (2010); Festival de Berlim: Urso de Ouro 
(2010); e Festival de Veneza: Leão de Ouro (2012).
7  Período do Liberalismo Norte-Americano no Audiovisual da Coreia: de 1945 a 1950.
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momento em que infraestrutura dessa indústria estava destruída pela guerra civil8 [SONG 
(2012); PARC (2014)]. Além disso, “a MPA propôs ceder um percentual dos seus lucros à 
indústria cinematográfica coreana, além de oferecer aos produtores treinamento técnico no 
intuito de ajudar a indústria local a alcançar o padrão de qualidade internacional”9 [(tradução 
livre); p.3; 2007; YECIES].

Os anos que se passaram, de 1954 a 1969, são conhecidos como a “Era de Ouro” do 
cinema sul-coreano, com um aumento substantivo tanto da produção quanto da exibição 
nacional. Além dos efeitos da atualização tecnológica, em 1954, houve a suspensão da tributação 
da indústria cinematográfica sul-coreana, com vistas à expansão do setor.  Em 1958, houve 
a adoção da primeira medida de cotas na importação de obras cinematográficas estrangeiras. 
Assim, as “cotas de importação” limitavam o número de obras que entravam anualmente na 
Coreia do Sul. Inicialmente, havia um mecanismo de compensação: apenas coprodutoras ou 
exportadoras de obras sul-coreanas de sucesso de bilheteria é que poderiam importar obras 
estrangeiras [SHIM (2008); SUNGEUN (2008); SONG (2012); PARC (2014)].

A razão desse mecanismo a era criação de um sistema autossustentável e virtuoso. A 
exportação de obras era vista como incentivo ao desenvolvimento da capacidade nacionalde 
produzir obras com alta qualidade [CHUNG & SONG (2006)]. Assim, havia um estímulo não 
apenas voltado à produção de conteúdo10, mas também aos avanços tecnológicos necessários 
ao desenvolvimento da indústria. Ademais, a receita da exportação, além de beneficiar o 
balanço de pagamentos nacional, poderia ser reinvestida na própria indústria [PARC (2014)]. 

Dessa forma, “assim como qualquer outro setor da economia coreana, o desempenho 
das exportações nessa indústria foi visto como um sinal de excelência, a fonte legítima para 
ter o direito de importar filmes estrangeiros mais atraentes e rentáveis”11[(tradução livre); 
p.95; 2006; JWA & LEE]. Em 1963, houve a sanção da Lei do Audiovisual sul-coreana 
(Motion Picture Law: MPL12). Por essa Lei (MPL) foram criados subsídios governamentais 
à toda cadeia audiovisual – produtores; distribuidores; e exibidores – como uma forma de 
promoção da indústria nacional13.

8  A guerra civil da Coreia se iniciou em junho de 1950 e terminou em julho de 1953. A Coreia do Sul teve 
como aliados os Estados Unidos e o Reino Unido, enquanto que a Coreia do Norte teve como aliados a China e a 
antiga União Soviética.
9 “The MPA proposed to divert a percentage of its profits to the Korean film industry and to offer Korean 
filmmakers technical training, helping the local industry develop global standards”.
10  Como no caso brasileiro, influenciado pelo modelo neoclássico de incentivo apenas à produção 
quantitativa de conteúdo.
11 “As for any other sector of the Korean economy, export performance in the film industry was seen as a 
sign of“excellence”, the legitimate source for having the right to import more attractive and profitable foreign 
films”.
12 Na Lei do Audiovisual Coreana, que teve alterações desde a sua criação até 1991, estão inclusos os 
serviços de audiovisual segundo a classificação da OMC (Organização Mundial do Comércio). Por ela, 
incluem-se produções com movimento de imagem (motionpicture) transmitidas por projeção cinematográfica 
(movietheathersexhibition), em vídeo (vídeo tape), ou televisão (televisionservices) [SONG; 2012].
13 “The MPL systematized policies for all producers, distributors and exhibitors, showcasing the 
government’s preferred direction for the domestic film industry and the country – namely that of industrialization 
and modernization (...) Though it is difficult to know all of the external factors that influenced the Ministry of 
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Dessa forma, a Lei do Audiovisual possuía um viés industrialista. Dado o sucesso 
dessas medidas sul-coreanas de estímulo à indústria audiovisual nacional, outros Países também 
adotaram disposições análogas, tais como: Austrália, Reino Unido, Alemanha Ocidental, Japão, 
Argentina, Itália, França e Espanha [SONG (2012); YECIES (2007)]. 

Nesse momento, houve a criação da Empresa de Promoção do Audiovisual Coreano: 
Korean Motion Picture Promotion Corporation (KMPPC). O objetivo era formular e executar 
as políticas de desenvolvimento do setor audiovisual. O regime de Cota de Tela também fora 
criado na década de 196014, através de uma emenda à Lei do Audiovisual (MPL15) sul-coreana. 
Essa política regulatória era o elemento central da política audiovisual coreana, colocando 
um número de dias mínimo de veiculação das obras cinematográficas nacionais: 146 dias por 
salas de exibição, o que representa 40% do espaço para exibição cinematográfica por ano1617.

Como resultado dessas políticas, houve a consolidação industrial sul-coreana e a “Era 
de Ouro” dessa indústria. Nesse período “a indústria doméstica desfrutou um crescimento 
inesperado nas receitas de bilheteria quando o público voltou aos cinemas”18 [(tradução livre); 
p.354; 2012; SONG). Na “Era de Ouro” (1954 a 1969), omarketsharenacional era dede 63%, 
em média, com picos de 80% em alguns anos [SHIM (2008)]. 

No período seguinte (1970 a 1990), apesar desses avanços, bem como das conquistas 
alcançadas pela indústria audiovisual, as políticas audiovisuais sul-coreanas foram se 
deteriorando ao longo do governo do então presidente Park Chung-Hee19. O governo aumentou 
substancialmente o seu controle sobre a indústria nacional, ao tempo em que reduziu as medidas 
protetivas do mercado [JWA & LEE (2006); YECIES (2007); SHIM (2008)]. 

Assim, o sistema de compensação por qualidade (quality-basedreward system) fora 
substituído pelo sistema da compensação por quantidade (quantity-basedreward system). Este 
último não se preocupava com a exportação das obras cinematográficas coreanas, as quais 
deveriam ter sucesso de bilheteria. Ao contrário, houve uma mudança na cota de importação, 
de modo que, para cada obra estrangeira que entrava no País, três outras coreanas deveriam 

Public Information’s (MPI’s) creation of the MPL, it followed protectionist quotas enacted by Australia (1936-69), 
Britain (1948) and West Germany (early 1950s), and set a trend for countries such as Argentina (1962-3), Japan 
(1964), Italy (1965), and France and Spain (1960s-1970s). In January 1965 Korea’s Ministry of Commerce and 
Industry revealed Public Notice No. 3297, regulating the importation of foreign films, among other commodities. 
Foreign film rentals were limited to a total of $75,000 US dollars per fiscal quarter (US-DOS, 1965), hampering 
theoretically reciprocal trade between the US and Korea.”[(original sem grifo) p.4; 2007; YECIES].
14  Originado em 1966.
15 Motion Picture Law (MPL).
16  Número de dias bem maior do que o praticado no regime de Cota de Tela cinematográfico brasileiro que, 
desde a sua criação, nunca ultrapassou 63 dias por sala.
17 The screen quota regime became then the key protectionist element of the Korean cinema policy. It 
imposed a mandatory number of days for screening Korean movies, namely 146 days (...) As the dominant view in 
Korea was that the screen quota had been effective for protecting the Korean film industry [p.4; 2014; PARC].
18 “The domestic film industry enjoyed an unprecedented surge inbox office receipts as the public returned 
to film theater”.
19  De 1961 a 1979.
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ser exibidos nas salas de cinema, independentemente do seu sucesso comercial [JWA & LEE 
(2006); YECIES (2007); SONG (2012); PARC (2014)].

Com isso, acabavam-se os estímulos voltados à internacionalização da produção sul-
coreana, que, embora recém-criados, haviam apresentado resultados sem precedentes para a 
indústria audiovisual nacional. Além disso, o controle do governo se tornou bastante rígido. Essa 
política resultou na diminuição abrupta das produtoras nacionais, o que“reduziu o número de 
empresas produtoras de 71 para 16 em apenas um ano”20 [(tradução livre); p. 4; 2012; SONG]. 
Ademais, essas ações restritivas tiveram efeitos negativos sobre a criatividade da indústria. 
Contudo, os níveis de controle governamental foram aumentando continuamente ao longo dos 
anos. Além disso, o crescimento súbito da televisão nas décadas de 1970 e 1980 aumentou 
a competição para a produção audiovisual coreana, que se concentrava majoritariamente na 
produção cinematográfica. Como consequência, o market-sharenacional caiu em mais da 
metade nas décadas de 1970 e 1980, chegando a menos 25% no período [SHIM (2008); SONG 
(2012)]. O resultado da nova política de compensação por quantidade(“quantity-basedreward 
system”) fora reverso ao que se desejava, enfraquecendo a indústria nacional21.

Os resultados negativos da nova política foram determinados pela falta de integração 
da cadeia produtiva, pois o foco era apenas o aumento do número de produções coreanas, 
independente do impacto dessas produções no sistema produtivo. Com isso, não houve um 
aumento automático de bilheteria, pelo contrário, houve uma queda abrupta. Ou seja, apenas o 
crescimento de determinadas produções não significa um aumento natural de sua repercussão no 
público. Logo, o abandono de uma política mais sistêmica prejudicou a totalidade da indústria 
audiovisual: “a indústria coreana entrou em um longo período de declínio da bilheteria, 
produzindo filmes de baixa qualidade com narrativas, ideias e orçamentos limitados”22 
[(tradução livre); p.5; 2012; SONG]. Ademais, concomitantemente a esseprocesso, na década 
de 1970, houve uma liberalização23 desorganizada do mercado sul-coreano24.

20  “Cut down the number of domestic film-production companies from 71 to 16 within a year”.
21 The reason for such a failure is simple; foreign films attracted a larger domestic audience than Korean 
films did. In short, the import quota system was aimed to protect the Korean film industry and it was well enforced, 
but it was unable to increase the number of admissions for Korean films [p.3; 2014; PARC].
22  “The Korean film industry entered a long period of declining admissions, producing low quality movies 
with limited subjects, ideas, and budgets”.
23 In June 1971, on behalf of the MPEA, President Nixon established the Council on International Economic 
Policy Operations Group, which developed the “Action Program to Assist the Motion Picture Industry” and 
sent high-level delegations to foreign markets (The White House, 1971). The program demonstrated President 
Nixon’s commitment to intensifying GATT discussions concerning trade barriers to the US film industry, and to 
influencing bilateral trade agreements involving the Invisibles Code, a guideline that aimed to liberalize the film 
trade and expand rental income of US films in foreign markets [p.5; 2007; YECIES; (original semgrifo)].
24 Não só na Coréia do Sul houve uma intensa determinação de romper com as cotas e barreiras protecionistas, 
mas em todo mundo. Segundo YECIES (2007), haviaumatentativa do “US government to punish countries with 
hostile and/or prohibitive film quotas. Britain was the first target because it was the largest market for English 
language films. Argentina, Australia, Brazil, France, Italy, Spain and Turkey followed because they were all 
markets in the early 1970s that failed to offer favourable tariffs to US film”.
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Após anos de negociação, a diplomacia sul-coreana25 concluiu pelos benefícios da 
abertura ao mercado norte-americano. Com isso, pelo menos 100 obras americanas puderam 
ser diretamente distribuídas por ano às salas de exibição coreanas.Adicionalmente, houve 
aabertura de um escritório da MPAA (Motion Picture AssociationofAmerica) na Coreia do 
Sul. Nesse sentido, como argumenta YECIES (2007), o governo sul-coreano foraenvolvido 
pelos interesses norte-americanos, em favor da maior competição e da melhora da qualidade 
das obras coreanas.26Também houve mudanças no regime de Cota de Tela, visto na Coreia 
do Sul como exitoso na garantia da exibição de obras cinematográficas nacionais. Com 
efeito, ainda na década de 1970, o número de dias de exibição dos títulos sul-coreanos caiu 
substancialmente: de 146 dias para um mínimo de 30 dias por sala de exibição. Isso limitava 
ainda mais a exibição de obras coreanas, reduzindo o marketshare coreano.

Na década de 1980 houve a revisão da Lei do Audiovisual sul-coreana, retomando a 
produção independente nacional. Assim, houve uma retomada do número de produções nacionais. 
No entanto, o aumento da produção não teve repercussão no mercado, e o marketsharecoreano 
caiu continuamente até o patamar de 2,1% em 1993, como resultado dos efeitos destrutivos do 
abondo de políticas estruturantes [SHIM (2008)]. Em 1994, houve o chamado “caso Jurassic 
Park”, em que por quase três meses apenas este título ocupou os cinemas sul-coreanos, ou seja, 
nenhuma outra obra cinematográfica estava sendo exibida. Esse fato tornou-se emblemático, 
não só pela massiva dominação cultural, mas também pelo volume de divisas perdidas para 
o mercado americano, as quais foram equivalentes a 1,5 milhões de carros Hyundai. No 
mesmo ano(1994), o Conselho Presidencial de Ciência e Tecnologia sul-coreano27 submeteu 
um relatório ao presidente propondo que:

The government should promote media production as the national strategic industry 
by taking note of overall revenue from the Hollywood blockbuster, Jurassic Park, 
wich was worth the foreign sales of 1,5 million Hyundai cars [p.44; 2002; YIN; 
(original semgrifo)].

Depois do relatório, em 1995, o governo coreano fez uma emenda na MPL (Lei do 
Audiovisual), no intuito de atrair capital para o estabelecimento de um fundo setorial e também 
para a criação de incentivos fiscais para o setor audiovisual. Essa política de promoção fora 
chamada de “Learning from Hollywood” (Aprendendo com Hollywood).

Portanto, na década de 1990, dada a crise que se expandia para as outras janelas de 
exibição (vídeo doméstico, broadcasting28 e televisão por assinatura), o governo sul-coreano 
estruturou novas políticas públicas setoriais, visando salvaguardar a indústria audiovisual 
nacional. De acordo com SONG [p.6; 2012; (original sem grifo)]: “A indústria coreana 

25  International Relations Officer for the United Nations Command/United States Forces Korea.
26 One key negotiating strategy for getting the government on side wasoffering to donate funds to Park 
Chung-hee’s pet May 16 Scholarship Foundation. To his credit, Mr. Cha maintained that the liberalization of the 
Korean film industry, that is, the development of efficiency as well as an increase in the number of imported US 
films, would lead to greater competition and quality of Korean films [p.6, (original semgrifo)].
27  The South Korea Presidential Advisory Board on Science and Technology.
28  Televisão Aberta (TV aberta).
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surgiu no início dos anos 1900, mas foi somente na década de 1990 que o audiovisual 
coreano finalmente desfrutou de suporte governamental, ambiente econômico estável29 e 
políticas sensatas”30 (tradução livre). Também para XIN (p.233; 2015): “O sucesso da onda 
coreana tem sido sem precedentes, já que superou seus concorrentes regionais, as culturas 
populares Japonesas e Tailandesas, para se manifestar dentro e além do seu território depois 
da década de 1990”31 (tradução livre). Com efeito, na década de 1990, aprendendo com o caso 
emblemático do “Jurassic Park”, houve uma reversão do cenário de abrupta decadência da 
indústria audiovisual sul-coreana. A literatura aponta para as políticas públicas implementadas 
no setor, de acordo com XIN (2015): 

The Korean government’s financial support as well as favourable policies in 
promoting the growth of the cultural industry has been effective and imperative 
in driving the Korean wave (...) The overseas expansion of the South Korean 
Audiovisual industry, including television dramas and films, is due in large part to 
the government’s regulations and promotional measures for the cultural industries 
[p.174, (original semgrifo)].

Segundo XIN (2015), após o caso emblemático do “Jurassic Park”, o fraco desempenho 
econômico da Coreia do Sul fora o fator que estimulou o governo na procura de uma estratégia 
industrial que transformasse a economia nacional. Assim, após o anúncio de que a indústria 
audiovisual seria a nova catalisadora do crescimento sul-coreano, grandes corporações do 
País (Chaebols) – como Hyundai; Samsung; Daewoo; entre outras – voltaram-se ao setor e 
entraram na cadeia produtiva: produção; distribuição; e importação. Também SONG (p.10; 
2012) ressalta a importância da entrada dos Chaebols em todos os elos do setor32. 

Assim, depois da crise financeira asiática, em 1997, o governo voltou a orientar as 
políticas para o audiovisual sul-coreano como uma nova iniciativa econômica33. Houve uma 
articulação das políticas públicas não só para os grandes conglomerados (Chaebols), mas 
para todo o mercado produtivo, no sentido de dar mais estabilidade ao crescimento do setor34 

29 Assim como coloca COUTINHO (2005), uma economia estável a partir de um regime macroeconômico 
benigno ou semibenigno são de fundamental importância para decisões microeconômicas e o resultado das 
políticas industriais.
30 “The industry appears to have come into being sometime during the early 1900s, but it was only in the 
1990s that Korean audiovisual finally enjoyed a supportive government, a stable economic environment, and a 
sensible policy”.
31 “The success of the Korean Wave has been unprecedented as it has outshone its regional competitors, the 
Japanese and Taiwanese popular cultures, to manifest itself within and beyond the region since the late 1990s”.
32  “Korean industry entered a new era in the 1990s when Korea’s major conglomerates entered the industry. 
In 1992, Samsung, one of South Korea’s five major conglomerates, so-called Chaebols, became the first chaebol 
to finance a movie production. The conglomerates helped to transform the structure of the business by introducing 
a vertically-integrated system, in which the financing, production, exhibition, distribution, and video release of 
films were all controlled by a single company. Although many chaebols, including Samsung, dropped out of the 
industry (...) several major conglomerates remain as the industry’s most powerful players to the present day. After 
the 1990s, Korean movies improved drastically in terms of quality and diversity of theme, and began to produce a 
string of box office hits” (original semgrifo).
33 Como visto, as políticas de internacionalização do audiovisual coreano tiveram início na década de 1960, 
na “Era de Ouro” do audiovisual sul-coreano. No entanto, essas políticas foram suprimidas na década de 1970. 
34  As grandes empresas possuem um componente pró-cíclico no setor, pois uma crise financeira pode afetar 
a capacidade de investimento das mesmas, prejudicando diretamente toda cadeia produtiva.
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[XIN (2015)]. Também para SUNGEUN (2008), o grande fator de promoção das políticas 
para o setor35 fora a percepçãoda importância dessa indústria no novo ciclo de inovação que 
iria liderar a economia nacional: “Consequentemente, no setor de economia da mídia, o foco 
tem sido a chamada indústria do audiovisual ou indústria do entretenimento como líder da 
próxima geração do crescimento econômico nacional”36[p.209, (original sem grifo)]. Com 
efeito, para SUNGEUN (2008), havia a convicção de que a indústria de mídia (como o autor 
chama a indústria do audiovisual e do entretenimento37) teria um impacto positivo excepcional na economia do País38.

Dentre as políticas voltadas ao setor audiovisual, a primeira medida adotada pelo 
governo fora a Cota de Tela de programação, tanto para TV aberta como para TV Paga, e a 
intensificação da Cota de Tela cinematográfica. Esta última teve o seu número aumentado para 
73 dias de exibição por sala. Como visto, na “Era de Ouro”, a Cota de Tela cinematográfica 
era de 146 dias de obrigação por sala. Esse número fora reduzido a apenas 30 dias, e, em 1996 
devido à repercussão do caso do “Jurassic Park”, aumentado para 73 dias por ano [CHUNG 
& SONG (2006)]. 

 As cotas de programação eram reguladas e fiscalizadas pela Korean Broadcasting 
Comission(KBC), uma organização dentro da Korean Motion Picture Promotion Corporation 
(KMPC) – originada na “Era de Ouro” do audiovisual coreano (1960) – atrelada ao Ministério 
da Cultura e Turismo sul-coreano. A criação da KBC e, em seguida, da KOFIC, segundo 
SUNGEUN (2015), representava uma das principais “estratégias para promoção da indústria 
do audiovisual”39(p.215). Ademais, essa política regulatória tinha como principais objetivos 
promover “a própria cultura coreana a partir da construçãodas bases para a indústria do 
audiovisual e, assim, melhorar a qualidade dos programas; para fortalecer a competitividade 
internacional; e para promover a sua expansão no mercado audiovisual global”40 (p.215). 

 Embora o KMPC (e KBC) estivesse vinculado ao Ministério da Cultura e Turismo,e 
destacada a importância do desenvolvimento da cultura coreana, as políticassetoriais tinham 

35  Após a crise asiática de 1997.
36  “Consequently, in the area of the mass media, the focus has been on the so-called audiovisual contents 
industry or entertainment industry as the next-generation leader of the national economy”.
37  Ver grifos da citação anterior.
38 Countries with thriving media industries, the United States, for instance, have not only taken the lead in 
technology innovation but have made use of the free-trade rules to remove obstacles to their media expansion 
overseas. Most other countries, including South Korea, with less competitive media industries than the United 
States, perceive this situation as a crisis as well as an opportunity. Contradictory as this view may seem, the 
reason the South Korean government regarded this situation as valuable opportunityis closely connected to its 
domestic political and economic situation. As is well known, South Korea was hit badly by the Asian currency 
crisis and decided to seek IMF help toward the end of 1997. The Kim Dae-jung administration was established 
shortly after this decision. In order to restore the decreased growth rates, the administration had to reexamine the 
state of the national economy. Consequently, under the new president, who called himself a “cultural president,” 
thegovernmentturned to a policy to develop the media industry as the leading force of the national economy in 
the twenty-first century [p.210; 2008; SUNGEUN; (original semgrifo)].
39  “Strategies for the promotion of audiovisual industries”.
40 Korea’s own culture by building a basic foundation for the broadcasting/audiovisual industries and 
thus enhancing program quality; to strengthen international competitiveness; and to promote expansion into the 
world audiovisual market”.
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claramente um viés industrialista. Conforme coloca SEGEUN (2015), as políticas tinham 
um viés econômico e industrialista: “Deve-se admitir, no entanto, que, no final, o governo 
sul-coreano deu a impressão de colocar muito mais peso no aspecto econômico”41(p.214). 
Ainda de acordo com este autor, os principais objetivos do governo eram atingir a produção e 
a distribuição do audiovisual. Para isso, seria necessário o desenvolvimento da legislação, de 
estruturas organizacionais e de recursos humanos, no propósito de atingir tais metas42.Nesse 
contexto, a Cota de Tela de programação43 fora implantada pela Lei da TV (The Broadcasting 
Law44) em 1987. Por ela, tanto no segmento de TV aberta quanto no de TV por assinatura, os 
canais foram obrigados a exibir um mínimo de horas de programação com conteúdo nacional. 
O lineup semanal deveria conter quatro obras nacionais para cada obra estrangeira. Por conta 
da radicalidade e também a dificuldade de aferição dessa regra (que era quantitativa), a cota 
de programação mudou os seus parâmetros para um percentual mensal do horário total de 
programação, diferenciado por segmento egênero, conforme o Quadro 1a seguir [CHUNG 
& SONG (2006); SUNGEUN (2008)]. 

 Além disso, havia também a regra de “One-country regulation” (Limitação Máxima 
por País), que tinha por objetivo promover a diversidade cultural na programação, no intuito 
de exibir obras de diferentes Países. Na prática, essa regra funcionava como um limite à 
ocupação da programação por obras audiovisuais americanas (séries e filmes) e japonesas 
(desenhos animados45), restringindo em no máximo a 60% a programação de um mesmo País. 
Desse modo, dentro do tempo total disponível para a programação estrangeira, um mesmo 
País não podia exceder 60% de veiculação por gênero [CHUNG & SONG (2006); SUNGEUN 
(2008)]. 

Quadro 1 – Quotas para Programação de Horas Nacionais na Coréia do Sul, 
porTipo de Obra e por Segmento (em %).

CATEGORIA TIPO DE OBRA SEGMENTO
COTA 

MENSAL 

Percentual da Programação Nacional no Total 
TV Paga

TV Aberta 80%

Tv Paga 50%

41 “It must be admitted, however, in the end, that the South Korean government gives the impression of 
attaching more weight to the economic aspect”.
42 The current five year plan for the promotion of the audiovisual industry issued gives (while taking more or 
less the same line as the first one) a new agenda for improving the national image through broadcasting and the 
development of relevant legislation and organizational structures. To achieve these objectives, the government 
has basically focused on audiovisual production and distribution and the development of human resources to 
handle these tasks(p.214).
43  Para Coreia do Sul, diferentemente do Brasil, a Cota de Tela de conteúdo nacional alcançou não só a TV 
aberta (broadcasting) como a TV fechada. No Brasil, a legislaçãotrata apenas da TV por assinatura.
44  Apesar do nome “Broadcasting”, a Lei atingiu tanto a TV aberta como fechada.De acordo com SONG 
(2012): “The broadcasting industry in Korea consists of radio and television stations, cable TV stations, satellite 
TV, digital multimedia broadcasting (DMB), internet protocol TV (IPTV) and program providers that create 
content or have acquired the right to broadcast taped television” (p.10).
45  Animações.
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Percentual da Programação Na-
cional por tipo de Obra

Obras Seriadas e 
Não Seriadas

TV Aberta 25%

TV Paga 30%

Desenhos Anima-
dos

TV Aberta 8%

TV Paga 40%

Limitação Máxima por País                                
(One-country regulation)

60% do total de horas mensais de programação destina-
da às obras estrangeiras

Fonte: ZUBELLI, L. M. R. A. (2017).

As políticas regulatórias da Cota para Televisão também incluíram a produção 
independente. De todos os percentuais de obrigação mensal por meio e tipo de obra, 20% do tempo 
de cada cota teria origem em produtoras independentes. Essa medida obrigava as operadoras e 
programadoras, que tradicionalmente exibiam conteúdos produzidos internamente (verticalmente 
integradas), a veicular obras audiovisuais produzidas por produtoras independentes.

 Nesse sentido, a regulação das cotas (televisiva e cinematográfica) fora vista como 
uma das primeiras medidas para estimular o desenvolvimento da indústria, representando 
um desdobramento das negociações pela Organização Mundial do Comércio (World Trade 
Organization: WTO). Isso porque, ao mesmo tempo em que essas novas políticas eram 
desenvolvidas para promoção do setor audiovisual, a Coreia do Sul estava envolvida em 
acordos internacionais de livre comércio para serviços: theGeneral Agreementon Trade in 
Services (GATS). Como colocaSegeun (2008): 

This regulation represented one of the first measures taken to spur industry 
development as described in the Five-year Plan (...) The Five-Year Plan indicates 
that the domestic quota be set with a view to future opening of the market under 
the WTO system. The previous ambiguous regulations on imported programs were 
considered outdated, and the ideal market share of domestic programs was clearly 
stipulated. The independent production quota was made compulsory because of 
the immaturity of the content industry, as shown in the description of the domestic 
situation. It was meant as a solution for nurturing the immature content industry, which 
the text of the Five-Year Plan state (p.211).

 No que concerne ao fomento à indústria audiovisual, as políticas da Coreia do Sul 
podem ser separadas de três formas: (i) incentivos fiscais à infraestrutura da indústria, apenas 
concedidos no uso de tecnologia nacional; (ii) empréstimos às empresas para investimento 
na produção audiovisual, com condições especiais para pequenas e médias empresas; (iii) 
subsídios voltados diretamente aos produtores, isto é, à produção de conteúdo; e(iv) subsídios 
direcionados à infraestrutura e aos canais de distribuição de conteúdo. 

De forma consensual na literatura, a forma mais importante de fomento (subsídios) na 
Coreia do Sul não é a da produção de conteúdo, mas sim a dos canais de distribuição desse 
conteúdo, considerados de forma integrada. O governo financia também a distribuição própria 
pelas produtoras que não conseguiram distribuir os seus conteúdos, como coloca PARC (2014):
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There are two different ways of granting subsidies: directly and indirectly. For example, 
the French government grants most of its huge subsidies directly to filmmakers, 
whereas the Korean government has essentially subsidized infrastructure or 
distribution channels. These indirect subsidies may have accelerated the success 
of the Korean industry in the lagging years. Many scholars have asserted the negative 
effects of direct subsidies, while indirect subsidies may enhance the competitiveness 
of a industry, as in the case of Korea [p.11; 2014; PARC (original semgrifo)].

 Com isso, diferentemente da maioria dos Países em que há políticas voltadas ao setor 
audiovisual (como os europeus), na Coreia do Sul o foco não está apenas (ou majoritariamente) 
voltado à produção de obras audiovisuais. Ao contrário, a ênfase da política reside na 
transmissão desse conteúdo. Portanto, a ação estatal foradirecionada, em grande parte, 
aos canais de distribuição. Conforme SUNGEUN (2008) coloca: 

In many other countries, national or governmental support for the audiovisual 
industries has long tended to be concentrated on content production, but a recent 
tendency is to put stronger emphasis on distribution. In other words, it is now known 
that securing distribution channels is much more difficult than producing good 
programs. This has increased governamental intervention in order to maintain 
diversity and fairness [p.216; 2008; SUNGEUN (original semgrifo)].

 Referente ao suporte do governo sul-coreano à infraestrutura, vale 
destacar o desenvolvimento da DMS (Digital Magic Space),a partir de 
incentivos governamentais, no intuito de difundir a tecnologia de distribuição 

. De acordo com SUNGEUN (2008) “O apoio à infraestrutura – o DMS (Digital Magic Space, 
inaugurado em 2006) e outras instalações – foi destinado à todos os produtores. O objetivo é 
aumentar a capacidade produtiva e promover o estabelecimento precoce da distribuição digital” 

 [(tradução livre); p.220]. 

Ademais, no que se refere ao recolhimento de recursos para o suporte governamental, 
o Fundo de Desenvolvimento do Audiovisual (Audiovisual DevelopmentFund), que financia, 
inclusive a exportação da produção, tem o seu capital composto por um percentual (até no 
máximo 6%) das receitas das grandes distribuidoras e operadoras, definido a cada ano. Por 
exemplo, no ano da digitalização, por conta dos grandes gastos na implementação da tecnologia, 
esse percentual foi de apenas 3% [CHUNG & SUNG (2006)].

 Outro pilar importante da política audiovisual sul-coreana fora o programa 
de internacionalização da produção: “InternationalExhibitionProgram”. Os recursos 
utilizados neste programa vão para o financiamento da participação em festivais, operação 
e administração das produções fora do País. Além disso, o governo também financia 
a adaptação das obras à língua estrangeira para exportação. Com isso, as distribuidoras 
ou programadoras que mais exportam obras de produtoras audiovisuais independentes 
sul-coreanas são as que recebem os maiores benefícios, independentemente do porte 

.Em suma, o histórico do desenvolvimento da indústria audiovisual sul-coreana oferece 
relevantes elementos para a formulação e a avaliação de políticas voltadas ao setor. 
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O expressivo sucesso da Coréia do Sul pode ser explicado pelas políticas industriais 
formuladas a partir dos anos 1990. Depois do caso emblemático da dominação de apenas um 
título americano em 1994, resultando na perda de divisas no equivalente a 1,5 milhões de 
carros Hyundai, diversas políticas estruturantes foram voltadas ao setor audiovisual coreano. 

Na concepção da política estava a premissa de que o setor audiovisual (e de entretenimento) 
era estratégico, anunciando um novo protagonismo no ciclo de crescimento da economia. 
Com isso, as políticas voltadas ao setor tiveram forte cunho industrialista e econômico, com 
ênfase: (i)nos canais de distribuição (transmissão) da produção nacional; (ii) desenvolvimento 
tecnológico interno; e (iii) internacionalização da produção. 

Isso evidencia que políticas públicas adequadas à dinâmica setorial e às especificidades do 
mercado nacional, as quais consideraram a integração do setor e as transformações tecnológicas, 
resultaram no significativo aumento do consumo nacional de obras audiovisuais. De acordo 
com CHUNG & SUNG (2006), houve a integração do sistema produtivo, a partir de uma 
estrutura de suporte hierarquizada, conforme mostra a Figura 1 a seguir. Por fim, o Quadro 
2 resume as principais políticas relatadas nesta seção e implementadas pela Coréia do Sul a 
partir da década de 1990.

Figura 1 – Estrutura de Suporte das Políticas Públicas ao Setor Audiovisualna Coréia do Sul.

 Fonte: ZUBELLI, L. M. R. A. (2017).
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II- NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
O SETOR AUDIOVISUAL BRASILEIRO   

No modelo neoclássico de Economia da Cultura proposto pelos precursores BOWEN 
& BAUMOL (1965), apenas o aumento quantitativo da produção de conteúdo seriarelevante 
para a análise setorial.Com efeito, a partir do modelo neoclássico, as políticas voltadas ao 
setor audiovisual permaneceram majoritariamente ligadas à uma lógica de incentivos (diretos 
ou indiretos) para a produção, remetendo ao plano acessório, ou mesmo negligenciando, os 
outros agentes da cadeia produtiva – tais como distribuidoras; programadoras; desenvolvedoras; 
empacotadoras; provedoras; agregadoras; e exibidoras. Isso explica o limitado êxito da política 
setorial, uma vez que a estratégia de desenvolvimento do setor não integra os interesses 
potenciais dos agentes envolvidos e, mais do que isso, não considera o papel central da 
inovação na dinâmica produtiva.

Essas políticas defensivas, e de sobrevivência, ignoram a dinâmica contemporânea do 
setor audiovisual, uma vez que embasadas nos mesmos pressupostos neoclássicos dos precursores 
do programa de pesquisa da Economia da Cultura: BAUMOL & BOWEN (1965). De fato, a 
lógica neoclássica do expressivo incentivo à produção de conteúdo audiovisual, quase que em 
regime de exclusividade, mostra como a dualidade entre “conteúdo x tecnologia” termina por 
influenciar a mentalidade dos formuladores de políticas para o setor audiovisual brasileiro, 
desde o período da retoma do cinema nacional, na década de 1990. No modelo neoclássico a 
inovação é exógena. Assim, como não há na teoria neoclássica um debate acerca de políticas 
industriais e de inovação, o enfoque fica limitado à produção de conteúdo.

Os formuladores de política que adotaram essa abordagem neoclássicadesconsideram 
horizontes que aproveitem as oportunidades locais de aprendizado, a interatividade dos 
agentes da cadeia produtiva e o acúmulo de conhecimento. Com isso, ignoram-se fenômenos 
e transformações na dinâmica produtiva que atuam de forma local, setorial e nacional.

Essa concepção neoclássica é que orienta as políticas públicas voltadas ao setor 
audiovisual brasileiro. BLAUG (2001) tenta explicar o motivo pelo qual esse marco teórico 
permanece como visão dominante no mundo. Para ele, as políticas voltadas aos setores culturais 
permanecem com essa forma de pensamento dominante, pois não houve nenhum paradigma 
capaz de contestá-lo,com vistas à construção de uma nova trajetória de pensamento econômico. 
Realmente, a dominância do programa de pesquisa de BAUMOL E BOWEN é tão intensa 
que governantes e gestores públicos continuam construindo políticas a partir desse modelo 
de origem neoclássica [NUNES (2012)].

Efetivamente, o setor audiovisual é colocado em um pacote de políticas culturais que 
também não avaliam as especificidades atreladas a sua dinâmica produtiva. Desse modo, o 
papel das políticas industriais e de inovação é restrito, separando-se o conteúdo produtivo da 
tecnologia.No programa de pesquisa neoclássico, há uma dicotomia entre “conteúdo-tecnologia”, 
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apartando-se a análise do desenvolvimento tecnológico, por ser exógeno ao modelo, o que 
resulta no excessivo enfoque da produção quantitativa de conteúdo audiovisual nacional; e 
na crença de que o estímulo à produção de obras audiovisuais brasileiras garantiria, por si só, 
o desenvolvimento da indústria e a consequente distribuição (exibição e veiculação) desse 
conteúdo.

No entanto, segundo ZUBELLI (2017), esse modelo neoclássico, a partir de 
um estímulo quase exclusivo da produçãode conteúdo, não teve umacorrespondência 
de resultados no mercado brasileiro. Pelo contrário, políticas regulatórias 
foram necessárias para gerar efetividade – a Cota de Tela Cinematográfica 

; e a Cota de Tela de Programação na TV por Assinatura – , garantindo que o mínimo de 
conteúdo nacional fosse transmitido (exibido e veiculado). Como resultado, as políticas 
regulatórias que abarcaram a exibição e a veiculação de conteúdo nacional foram as 
que tiveram maior eficácia na distribuição de obras brasileiras.

Isso revela a necessidade do entendimento da indústria audiovisual como um processo 
de caráter nacional, a partir de um contexto específico e socialmente determinado, no qual 
as relações entre diferentes agentes econômicos, políticos e sociais – refletindo condições 
culturais e institucionais próprias – são importantes para atransformação do desenvolvimento 
produtivo. Por isso, o conceito de Sistema de Inovação (SI) traz avanços para o setor audiovisual, 
compreendendo uma abordagem dos sistemas de inovação, mas também o entendimento das 
especificidades enfrentadas pelos Países em desenvolvimento.

Nesse contexto, ao se avaliar as ações adotadas na Primeira Onda de Políticas 
Públicas ao Setor Audiovisual [ZUBELLI (2017)], observa-se que, através da criação de 
mecanismos de incentivo fiscal, o Estado brasileirofez a indução indireta da produção 
de conteúdos audiovisuais (indireta porque, em última instância, os recursos são 
advindos de renúncia estatal).Agentes de mercado, de fato, tornam-se parte interna 
ao modelo de indução setorial, tomando decisões de investimento e escolha de projetos 

. No entanto, a articulação e integração desses agentes com o setor audiovisualé reduzida, uma 
vez que os investidores – patrocinadores –, em geral, não estão relacionados com a economia 
do audiovisual e a dinâmica da cadeia produtiva, limitando-se aofinanciamento da produção 
de conteúdo (Ver Gráfico 1 a seguir). 
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Logo, os agentes indutores do investimento – patrocínio –, muitas vezes não são 
integrantes do setor audiovisual. Por isso, a capacidade de espraiamento da política pública 
é limitada, assim como os efeitos de encadeamento na economia são limitados.A integração 
entre os agentes envolvidos pela política setorial é baixa, eos investimentos são direcionados 
estritamente à produção, o que ignora os vínculos sistêmicos entre os elos da indústria e da 
tecnologia (exibição, veiculação e distribuição). Com isso, verifica-se que as políticas públicas 
voltadas ao setor não entendem a produção e a inovação como processos sistêmicos. Isso explica 
a dificuldade dessas políticas na promoção do desenvolvimento produtivo e da inovação, 
posto que não objetivam a ampliação da capacidade de gerar,assimilar e usar conhecimentos.

Nesse sentido, percebe-se, na Primeira Onda de atuação indireta do Estado na economia 
do audiovisual, iniciada na década de 1990, três tipos de orientação: (i) viés neoliberal, onde 
se tenta afastar ao máximo a participação estatal no setor; (ii) concepção linear do sistema 
audiovisual, partindo da produção,supondo-se, assim, ser o gargalo da cadeia de valor e, 
portanto, alvo prioritário das políticas públicas; e (iii) reafirmação do modelo teórico neoclássico 
de BAUMOL E BOWEN, que separa a produção da tecnologia, ou seja, os mecanismos de 
incentivo permanecem atrelados apenas à produção, sem uma maior preocupação com a 
política industrial, a interatividade dos diferentes agentes do processo produtivo e a difusão 
do conhecimento, tecnologia e inovação.

O modelo de intervenção da Primeira Onda, iniciado na década de 1990, tem um forte 
componente pró-cíclico, no sentido de que, não apenas transpõe, como também acentua, os 
efeitos setoriais de uma recessão da economia como um todo. Esse modelo, portanto, revela-se 
ineficiente no desenvolvimento do setor audiovisual. Como consequência, no início dos anos 
2000, abre-se espaço para a formação de um novo movimento de políticas públicas, alicerçado 
na criação de um tripé institucional de salvaguarda para a Economia do Audiovisual.

Na Segunda Onda de Políticas Públicas ao Setor Audiovisual, conforme destacado por 
ZUBELLI (2017), não houve a proposição de uma nova forma de fazer a política setorial. Ao 
contrário, houve uma tentativa de aperfeiçoamento dos mecanismos existentes, assim como de 
aprofundamentodo papel do Estado na economia do audiovisual, através da criação de um ente 
para fomentar, normatizar e fiscalizar o setor, tendo como principal objetivo  sustentabilidade 
desta indústria: a ANCINE. Formou-se o que chamado de “Tripé Institucional” onde haveria a 
complementaridade de três entes estatais distintos (Conselho Superior do Cinema, Secretaria 
do Audiovisual e ANCINE), no intuito de coordenar as políticas a partir do novo marco 
setorial. Apesar dessa preocupação na configuração de uma política pública mais coordenada, 
na essência, as ações estatais continuaram estritamente voltadas ao fomento da produção de 
conteúdo, isto é, a principal preocupação era novamente o aumento quantitativo da produção 
de obras audiovisuais brasileiras. 

Verifica-se, portanto, uma fragilidade na condução da política setorial. Como resultado, 
houve um desequilíbrio institucional, desestruturando o sistema de coordenação dos entes 
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criados na Segunda Onda. Dentre eles, destacaram-se as contradições entre “o audiovisual 
industrial” e o “audiovisual cultural”, pela própria peculiaridade do bem audiovisual, posto que 
é, na essência, indústria e cultura. Além disso, a ANCINE terminou vinculada ao Ministério 
da Cultura, ao invés doMinistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, apesar 
de continuar com a orientação de desenvolver a indústria audiovisual brasileira.

Aorientação na condução da política setorial e o desequilíbrio institucional também 
se revelamna Terceira Onda de Políticas Públicas ao Setor Audiovisual,a partir da criação 
de um fundo setorialpara garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor: o FSA – 
Fundo Setorial do Audiovisual.Houve um aprofundamento da lógica do modelo de incentivos 
à produção de conteúdo audiovisual, indireto ou direto.Com efeito, ao concentraratenções e 
esforços apenas na ampliação quantitativa da produçãode conteúdo audiovisual, não houve, 
uma vez mais, o atendimento das reformas estruturais necessárias ao desenvolvimento da 
economia audiovisual brasileira.Além disso, houve uma hipertrofia da atuação setorial da 
ANCINE.

Nesse contexto, com uma atuação mais intervencionista, pautada na implementação 
de uma política defensiva e de sobrevivência, as mudanças simplesmente contribuíram para 
aumentar as distorções e desequilíbrios. Na falta de uma visão sistêmica para as políticas 
do audiovisual, as possibilidades de geração de emprego e renda ficaram reduzidas, assim 
como as expectativas de desenvolvimento socioeconômico a partir da indústria audiovisual. 
Consequentemente, os efeitos das políticas tornaram-se bastante reduzidos. De fato, uma 
política industrial sem uma concepção sistêmica fica sujeita à diferentes riscos, que vão desde 
a sua própria justificação – isto é, a dificuldade da defesa da continuidade da política – até a 
suaefetividade na sociedade. 

 A carência de uma política industrial sistêmica para o audiovisual gera consequências 
importantes nos seus efeitos, principalmente em meio a uma indústria em que as transformações 
tecnológicas são tão frequentes. Efetivamente, a proliferação das novas tecnologias e, em 
consequência, as suas novas aplicações, geraram profundas mudanças na dinâmica do setor 
audiovisual. 

De fato, as transformações provocadas pelas novas tecnologias digitais, de informação e 
de telecomunicações, mudaram a forma de organização e funcionamento da indústria audiovisual. 
Os novos e maiores agentes de mercado não são especializados em uma atividadeespecífica 
da cadeia produtiva da indústria audiovisual. Por conseguinte, a industrialização da atividade 
audiovisual gera constantes inovações no setor, sejam elas tecnológicas, processuais ou 
organizacionais, provocando uma maior complexidade nas interações dos agentes de mercado 
envolvidos [HESMONDHALGH, 2007]. 

Os impactos das transformações são ainda intensificados pelas características específicas 
do setor audiovisual. Os ganhos de escopo, por exemplo, são potencializados em função das 
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particularidades do produto audiovisual, que é não-fungível (não se gasta) e, assim, torna-se 
extremamente plástico.Um produto originalmente destinado ao mercado cinematográfico 
pode ser facilmente redirecionado para comercialização em outros mercados: televisão por 
assinatura, vídeo doméstico ou por demanda.

Dadas as transformações tecnológicas, mesmo no contexto de globalização, o caráter 
local (e nacional) é determinante para o desenvolvimento e sustentabilidade da indústria. Daí 
as possibilidades de geração de emprego e renda, além das expectativas de desenvolvimento 
socioeconômico da indústria audiovisual. A perspectiva territorial é extremamente importante 
para o desenvolvimento produtivo (do conteúdo nacional) e também paraa inovação (de 
tecnologias e processos), por ser o lócus real de implementação das atividades da indústria, 
o que propicia uma maior possibilidade de geração de sinergias e complementaridades. 

O enfoque sistêmico e localizado nacionalmente abrange todo o conjunto de agentes 
econômicos, políticos, sociais e culturais, além das suas interações [CASSIOLATO & LASTRES; 
2008]. O setor audiovisual é dinâmico e inovador, não podendo ser dissociado da evolução 
local (nacional). De fato, como destaca LUNDVALL (1988), o crescimento econômico e a 
inovação são altamente dependentes do local.

Como destacam BARROWCLOUGH E KOZUL-WRIGHT (2008), os Países em 
desenvolvimento podem aproveitar grandes oportunidades no nascimento das indústrias 
criativas globais, pois o setor é atualmente o mais novo e o mais dinâmico da economia do 
conhecimento. Para isso, um adequado ambiente de políticas públicas é necessário. Dessa 
forma, ao reconhecer a cadeia audiovisual como um sistema de inovação, entende-se de modo 
integrado os objetivos do crescimento econômico e do desenvolvimento nacional e territorial. 
Além disso, ao ter em vista essa característica fundamental, reverte-se a tendência de utilizar 
modelos teóricos descontextualizados que não possuem sustentação na economia real, tal 
como o modelo neoclássico da Economia da Cultura. Énecessário reformular as políticas 
públicas isoladas e voltadas apenas à produção de conteúdo, convergindo paranovas políticas 
industriais coordenadas, que integrem, de forma sistêmica, a infraestrutura do setor.

 Desde a década de 1990as políticas brasileiras voltadas à infraestrutura e mudança tecnológica 

 não contém estímulo local (e nacional) ao desenvolvimento sistêmico da indústria audiovisual. 
Assim, embora o advento das tecnologias digitais de reprodução traga grandes oportunidades 
ao setor, ao melhorar a experiência do espectador e reduzir os custos de logística para os 
canais de distribuição, não se observaram ações de governo para catalisar esse processo de 
forma efetiva. 

Para ERBER (1992) “a importação de tecnologia deveria ser especialmente estimulada, 
por exemplo, através de incentivos fiscais, desde que fosse vinculada a esforços locais de 
desenvolvimento tecnológico” [(original sem grifo), p.33]. Também COUTINHO (2005) 
considera que a política setorial mais adequada é a de fomento à organização e avanço 
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competitivo de sistemas produtivos: “Trata-se de estruturar processos locais de aprendizado 
e de inovação tendo como pivô instituições públicas e/ou privadas com a tarefa de cultivar 
relações de cooperação entre as empresas e de promover a acumulação de sinergias entre as 
demais instituições relevantes” [p.46; (original sem grifo)]. Nesse sentido, políticas industriais 
coordenadas e que integrem o setor audiovisual ao sistema produtivo são mais efetivas nos 
seus resultados do que políticas culturais com ênfase apenasna produção de conteúdo.

As políticas públicas brasileiras precisam ser reformuladas a fim de que o setor 
audiovisual nacional alcance um desenvolvimento sustentado. Para COUTINHO (2005), 
em vez de avançar em direção ao novo paradigma industrial em curso, a indústria brasileira 
fora obrigada a se defender para sobreviver, perdendo tempo e oportunidade. Além disso, as 
políticas brasileiras defensivas e de sobrevivência (classificação da Economia Industrial) são 
potencialmente causadoras de concentração e conflitos de interesses. 

Com base na análise de ZUBELLI (2017) é possível classificar as políticas industriais 
brasileiras e sul-coreanas – no conjunto de seus instrumentos – como defensiva ou ofensiva. 
Como pode ser visto na Figura 2, a intervenção do Estado é considerada estruturante quanto mais 
próxima estiverem as políticas dos setores motores da economia, além disso, a política também 
é considerada ofensiva, caso visem o mercado internacional, estimulando a internacionalização 
da produção. 

Figura 2 –Intervenção do Estado, por Setores, de acordo com seu Papel naDinâmica Tecnológica

 

Fonte: ZUBELLI, L. M. R. A. (2017).

Assim, as políticas brasileiras ao setor audiovisual podem ser classificadas como 
Políticas Defensivas de Fomento. Isso porque, conforme exposto, não há qualquer incentivo 
comercial à inserção internacional da produção brasileira, ao mesmo tempo em que o foco 
das políticas não está no motor de desenvolvimento da indústria: os canais de distribuição 
(exibição e veiculação). 
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Pelo contrário, a ênfase é dada majoritariamente ao financiamento da produção de 
conteúdo. No caso da Coreia do Sul, ao contrário, verifica-se um esforço real por parte das 
políticas para a internacionalização da produção. Ao mesmo tempo, houve na Coreia do Sul 
um esforço integrado de reestruturação da indústria audiovisual. Diversos programas foram 
construídos visando não só à comercialização – isto é, à articulação entre produção, exibição, 
veiculação e distribuição – mas também ao desenvolvimento tecnológico nacional e sua 
consolidação setorial. O Quadro 3 resume a comparação das políticas entre Brasil e Coreia 
do Sul. Portanto, as políticas audiovisuais sul coreanas são classificadas como Políticas 
Industriais Ofensivas e Estruturantes.
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III- A INTEGRAÇÃO DO SETOR E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO   

Por fim, conclui-se pela necessidade de uma reestruturação das políticas públicas do 
setor audiovisual brasileiro,mudando a orientação das atuais políticas culturais, posto que 
apenas voltadas ao aumento maciçoda produção de conteúdo,optando-sepor políticas industriais 
coordenadas, que integrem, de forma sistêmica, a infraestrutura do setor.

O setor audiovisual (e de entretenimento), além de estratégico, representauma 
oportunidade para o crescimento da economia brasileira, dada a possibilidade de geração 
de emprego e renda, além da expectativa de desenvolvimento socioeconômico associado à 
indústria audiovisual. Para tanto, espera-se a reorientação das políticas setoriais, enfatizando os 
canais de transmissão (exibição, veiculação e distribuição) da produção nacional; as políticas 
regulatórias; o desenvolvimento tecnológico interno; o adequado fomento à produção; e a 
internacionalização da produção nacional. 

Considera-se a adoção de políticas de desenvolvimento e regulação que levem em conta 
o sistema de inovação, que compreendam as características e dinâmicas do setor audiovisual, 
como também reconheçam o papel central da inovação, do conhecimento e da aprendizagem, 
como fatores centrais da dinâmica produtiva.

A inovação não resulta apenas de esforços de pesquisa e desenvolvimento, mas também 
do contexto competitivo entre os agentes de mercado. A regulação molda o comportamento 
dos agentes e estabelece as regras a serem seguidas pelos mesmos [LUNDVALL; (2007)]. 

No Brasil, as ações regulatórias que regem o setor audiovisual estão amplamente 
representadas pelas competências da ANCINE, as quais podem ser relacionadas à inovação 
e, por conseguinte: reduzir incertezas; administrar conflitos; incentivar a inovação; construir 
competências; e definir limites [VASCONCELLOS (2015)].O Quadro 4 resume essa 
possibilidade de correlação entre as competências da ANCINE e as funções típicas de um 
sistema de inovação. 
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Quadro 4 – Características das Instituições no Sistema de Inovação e Atribuições da ANCINE.

Características das instituições 

no sistema de inovação
Atribuições da ANCINE

Reduzir as incertezas

	Executar a política nacional de fomento ao audiovisual

	Regular, na forma da lei, as atividades de fomento e 

proteção à indústria audiovisual, resguardando a livre 

manifestação do pensamento, da criação, da expressão 

e da informação

Administrar conflitos

	Tomar dos interessados compromisso de ajustamento 

de sua conduta às exigências legais no âmbito de suas 

competências

	Promover o combate à pirataria de obras audiovisuais

 Incentivar a inovação

	Promover a participação de obras audiovisuais nacionais 

em festivais internacionais

	Aprovar e controlar a execução de projetos de 

coprodução, produção, distribuição, exibição e 

infraestrutura técnica a serem realizados com recursos 

públicos e incentivos fiscais

	Gerir programas e mecanismos de fomento à indústria 

audiovisual

Construir competências

	Articular-se com órgãos e entidades voltados ao fomento 

da produção, da programação e da distribuição de obras 

audiovisuais dos Estadosmembros do Mercosul e demais 

membros da comunidade internacional

	Promover interação com administrações do cinema e do 

audiovisual dos Estados membros do Mercosul e demais 

membros da comunidade internacional, com vistas na 

consecução de objetivos de interesse comum

	Gerir o sistema de informações para o monitoramento 

das atividades da indústria audiovisual nos seus diversos 

meios de produção, distribuição, exibição e difusão

	Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho 

Superior do Cinema
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Definir limites

	Regular e fiscalizar o cumprimento dos princípios da 

comunicação audiovisual de acesso condicionado, 

das obrigações de programação, empacotamento e 

publicidade e das restrições ao capital total e votante 

das produtoras e programadoras fixados pela lei que 

dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso 

condicionado

Fonte: Elaboração própria a partir de VASCONCELLOS (2015), MP 2.221-8/01, Instruções Normativas nº100/12 

e nº105/15.

Além da ANCINE, a estrutura setorial é composta pelo Ministério da Cidadania, 
Conselho Superior de Cinema, instituições de ensino e pesquisa (universidades e centros 
tecnológicos), instituições públicas e privadas de financiamento (BNDES, BRDE, Banco do 
Brasil) e demais órgãos do governo.

Atualmente a atuação setorial da ANCINE encontra-se enfraquecida pela hipertrofia 
do excesso de interações de fomento com o elo de produção. Neste cenário, as políticas 
brasileiras revelam-se defensivas e de sobrevivência (classificação da Economia Industrial), 
potencialmente causadoras de concentração e conflitos de interesses.

No entanto, com a adoção de novas políticas de desenvolvimento e regulação, as interações 
entre a ANCINE e os agentes de mercado podem ser remodeladas, de forma a intensificar 
os mecanismos de inovação que permeiam a indústria audiovisual. Os motores da dinâmica 
de inovação precisam movimentar os agentes do mercado audiovisual.As ações de fomento 
à produção devem ser ofensivas e estruturantes, além de coordenadas com investimentos na 
infraestrutura audiovisual e nos canais de distribuição de conteúdo para os diversos segmentos 
de mercado (a exemplo dos exibidores, televisões, programadores, distribuidores, agregadores 
e provedores).

O setor audiovisualtem uma particularidade: os canais de distribuição de conteúdo 
historicamente concentramo poder de decisão sobre osnovos modos de produção e tecnologias 
para a indústria. Assim, uma políticade desenvolvimento e inovação setorial deve compreender 
o fortalecimento das interações entre os agentes de mercado locais, principalmente os agentes 
distribuidores de conteúdo, posto que direcionam o padrão tecnológico da indústria. Além 
disso, a inovação, o conhecimento e a aprendizagem interativa devem ser priorizados como 
fatores centrais das políticas para a indústriaaudiovisual (ou indústria digital do entretenimento).
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA NA REGIÃO DO 
ABC PAULISTA APÓS A REDEMOCRATIZAÇÃO: 
SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DA LITERATURA 1

Clarissa Bonvent2

Lúcio Nagib Bittencourt3

RESUMO: Este artigo apresenta resultados parciais de projeto de pesquisa 
em desenvolvimento sobre políticas públicas no ABC Paulista em perspectiva 
comparada a partir de diferentes. Especificamente, demonstramos o trabalho 
realizado de pesquisa, sistematização e revisão da literatura disponível acerca das 
experiências desenvolvidas nas sete cidades desta região em políticas públicas 
de cultura nos últimos 30 anos. Como resultados, apresentamos os municípios e 
períodos mais estudados na literatura, bem como os arranjos mais frequentes em 
sua operacionalização. Destacamos, finalmente, quatro aspectos que podem ser 
depreendidos deste trabalho: os conceitos comuns que orientam essas práticas; 
a relevância da dimensão territorial; a atenção ao Programa Cultura Viva; e aos 
processos de institucionalização do Sistema Nacional de Cultura na região.

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas, políticas culturais, ABC paulista, revisão 
de literatura. 

INTRODUÇÃO

As políticas públicas de cultura vêm sendo estudadas nos últimos anos no 
Brasil a partir do diálogo interdisciplinar. Levantamento recente realizado junto ao 
catálogo de dissertações e teses da CAPES, por exemplo, encontrou trabalhos sobre o 

1   Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa “Autonomia municipal, 
poder local e a produção de políticas públicas: o caso do ABC Paulista”, desenvolvido na Universidade 
Federal do ABC (UFABC), com apoio do CNPq.
2  Estudante do Bacharelado em Ciências e Humanidades da Universidade Federal do ABC, 
bolsista de Iniciação Científica do Programa Pesquisando desde o Primeiro Dia (PDPD/UFABC) 
entre 2017 e 2018. Contato: clarissabonv@gmail.com
3  Professor Adjunto da Universidade Federal do ABC (UFABC), membro do corpo docente 
do Bacharelado em Políticas Públicas (BPP), do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BCH) e 
do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PGPP). Contato: lucio.bittencourt@ufabc.edu.
br 

mailto:clarissabonv@gmail.com
mailto:lucio.bittencourt@ufabc.edu.br
mailto:lucio.bittencourt@ufabc.edu.br


724

tema produzidos a partir de campos como Sociologia, Ciência Política, Psicologia, Linguística, 
Serviço Social e Desenvolvimento Regional, com uma média de 33 novas publicações por 
ano entre 2010 e 2016 (BITTENCOURT; SOUZA, 2018). Periódicos de áreas diversas, como 
Administração Pública, Ciências da Informação e Ciências Sociais, também vem publicando 
trabalhos sobre o tema.

Apenas este breve levantamento, já nos sugere estarmos diante de um tema de pesquisa 
em que podem estar presentes diferentes complexidades: há trabalhos que indicam a presença 
de múltiplos atores públicos nas experiências estudadas, entre locais, regionais, nacionais e 
internacionais (SILVA, 2015; MEDEIROS; FARAH, 2014); outros, sugerem que há variações 
também na configuração de diferentes arranjos entre governos e organizações sociais – 
sinalizando também a presença de objetivos múltiplos associados a essas políticas públicas, ao 
menos no Brasil, após 1988 e a promulgação da Constituição Federal (BITTENCOURT, 2014). 

Na literatura sobre políticas culturais, ainda, encontramos com frequência a referência 
a uma experiência específica, coordenada a partir do atualmente extinto Ministério da Cultura: 
o Programa Cultura Viva e a referência aos Pontos de Cultura. Isto devido à preocupação que 
aparece não apenas quanto aos efeitos dessas políticas, mas também quanto ao seu processo de 
construção (TURINO, 2010; GIL, 2006). Aspecto este que sugere a atenção ao funcionamento 
cotidiano desses arranjos – ou seja, sua operacionalização.

Do ponto de vista institucional, a Emenda Constitucional nº 71/2012 ainda é o marco 
mais recente, e busca orientar a articulação federativa para atuação no tema, por meio de 
um Sistema Nacional de Cultura, cujas bases estariam assentadas na constituição de planos, 
conselhos e fundos específicos para o tema nos três níveis de governo, de maneira coordenada 
(MINC, 2011). Ainda assim, diferentes arranjos para a operacionalização dessas políticas 
públicas também são podem ser frequentemente encontrados, por vezes coexistindo na ação 
de um determinado governo durante certo período de tempo, como a administração direta de 
equipamentos e programas, mecanismos de renúncia fiscal, a presença de Organizações Sociais 
na gestão de equipamentos e programas públicos, bem como a seleção pública de projetos e 
propostas por meio de editais. Quadro geral que permite reconhecer que, na experiência recente 
brasileira, tanto governo federal como estados e municípios vêm desenvolvendo iniciativas em 
políticas públicas culturais, frequentemente em diálogo com organizações da sociedade civil. 

De fato, o estabelecimento de diferentes tipos de vínculos e parcerias entre atores 
governamentais e não-governamentais para a construção de práticas capazes de promover a 
cidadania já vem sendo apontada em estudos no campo da administração pública e das políticas 
públicas no Brasil há algum tempo, tendo a Constituição Federal de 1988 como referência para 
as políticas sociais, especialmente nos níveis subnacionais (SPINK, 2002; FARAH, 2001). 
No entanto, mais recentemente pesquisadores vêm trabalhando a partir da seguinte pergunta: 
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haveria espaço ainda para a produção de políticas públicas respeitando e potencializando a 
autonomia municipal ou o governo federal teria assumido maior protagonismo? 

Este artigo é um resultado parcial do desenvolvimento de um projeto de pesquisa sobre 
este tema, e que, para responder à questão básica colocada, propõe investigar iniciativas recentes 
em diferentes temas de políticas públicas (saúde, educação, assistência social, cultura e meio 
ambiente) em um mesmo território – o ABC Paulista. Uma vez que algumas das experiências 
em gestão pública investigadas, premiadas e reconhecidas como práticas inovadoras ao longo 
das décadas de 1990 e 2000 vieram dessa região em múltiplos temas - como desenvolvimento 
econômico local (CLEMENTE, 1999), cooperação intermunicipal (BRESCIANI, 2011), políticas 
de combate à pobreza (CARNEIRO, 2001; LACZYNSKI; SPINK, 2001) ou modernização 
administrativa (BATTAGIA, 2000; LEIRNER, 2005), consideramos este lugar como relevante 
para aprofundarmos a reflexão e análise a partir daquela pergunta inicial. Particularmente, 
neste trabalho, queremos responder à seguinte questão: e no âmbito das políticas públicas 
culturais, o que sabemos a respeito da experiência deste território nos últimos 30 anos?

Baseado nos resultados parciais de uma Iniciação Científica desenvolvida entre os 
anos de 2017 e 2018, integrante de um projeto de pesquisa mais amplo4, apresentamos, 
inicialmente os métodos que orientaram a consulta a bases de dados para a sistematização 
da literatura disponível sobre o tema das políticas públicas de cultura nas sete cidades que 
compreendem a região em estudo – Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 
Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, bem como sua sistematização 
inicial. Com base nesse levantamento, procuramos contribuir de maneira exploratória e não 
exaustiva com um mapeamento desta produção acadêmica quanto a municípios estudados, 
tipos de trabalho acadêmico produzido, período de publicação e em estudo, além dos arranjos 
para a operacionalização de políticas públicas de cultura investigados com maior frequência 
nesses trabalhos. Na seção seguinte, selecionamos parte dessas publicações para um trabalho 
de revisão de literatura. Organizamos essa síntese de modo temático e não cronológico 
(CZARNIAWSKA, 2014), destacando quatro aspectos que podemos aprender sobre o tema 
em estudo: os conceitos comuns presentes nestes trabalhos; a dimensão do território explorada 
nas experiências estudadas; a atenção ao Programa Cultura Viva e ao estudo de Pontos de 
Cultura da região; e a investigação quanto aos processos de institucionalização do Sistema 
Nacional de Cultura nas sete cidades. Nas considerações finais, ressaltamos as contribuições 
dessa revisão de literatura no contexto do projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo e 
as possibilidades que se abrem para estudos futuros.

4  O projeto de pesquisa “Autonomia municipal, poder local e a produção de políticas públicas: o caso do 
ABC Paulista” vem sendo desenvolvido desde 2017 com apoio do CNPq.
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LEVANTAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO E SELEÇÃO DO MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO

Entre agosto de 2017 e julho de 2018, realizamos a consulta à base de dados do Portal 
Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)5, com o 
intuito de identificar trabalhos acadêmicos voltados ao tema das políticas públicas de cultura 
no ABC paulista. Os termos de busca utilizados foram “políticas culturais” e “ABC Paulista” 
e “políticas culturais”, com os nomes das cidades que compõem a região. Considerando a 
institucionalização relativamente recente do tema no país, no entanto, e que poderiam existir 
publicações relevantes em outras bases de dados ou mesmo produzidas por pesquisadores mas 
publicadas por meio de organizações sociais que atuam com pesquisa em sentido mais amplo, 
recorremos também ao Google Acadêmico para complementar o levantamento, assim como 
a indicações de trabalhos recentes que estavam sendo produzidos na própria Universidade 
Federal do ABC e aos quais tivemos acesso durante o desenvolvimento desta pesquisa. Listamos 
cronologicamente na Tabela 1 os títulos destes trabalhos e seus autores, bem como ano de 
publicação, a(s) cidade(s) estudada(s) e o arranjo de políticas públicas culturais a que se faz 
referência. Ao todo, são 21 publicações, sendo a mais antiga de 1993 e a mais recente de 2018.

Tabela 1 – levantamento da literatura sobre políticas públicas de cultura no abc

Título Autor Ano Cidade Arranjo

À disposição do julgamento histórico Luiz Roberto Alves 1993 São Bernardo do 
Campo

Administração 
direta 

Não esquecer o rosto e nem a partida: 
cultura e ação cultural em Santo André

Celso Frateschi e 
Altair José Moreira

1993 Santo André Administração 
direta 

Manifestações Culturais em Diadema Maurício Cardoso 2001 Diadema Administração 
direta 

Emiacidade: descentralização da cultura e 
cidadania cultural

Célia Regina 
Mattoso de Oliveira

2009 Santo André Administração 
direta

O Audiovisual na Rede dos Pontos de 
Cultura da Grande São Paulo

Ester Marçal Fér 2009 Diadema Pontos de 
Cultura

A Institucionalização da participação: o 
conselho municipal de cultura de Santo 
André na transição da gestão municipal 
(2008/2009)

Josie de Menezes 
Barros

2010 Santo André Outros

Novos Fluxos, Planejamento Estratégico e 
Políticas Culturais em Santo André

Simone Zarate 2010 Santo André Administração 
direta 

Arte urbana, política cultural e cultura 
digital no Ponto de Cultura Casa do Hip Hop 
(Diadema - SP)

Andrea Paula dos 
Santos

2011 Diadema Pontos de 
Cultura

Santo André cidade futuro - esta cidade é 
show: verso e reverso das políticas culturais

Simone Zárate 2011 Santo André Administração 
direta

5  Disponível em http://www.periodicos.capes.gov.br/. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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As contribuições do grupo teatral Jovens 
Atores para as políticas culturais de 
Diadema nos anos 1990

Cléber Pereira Bor-
ges

2012 Diadema Administração 
direta

Cia. Quartum Crescente e o Ponto de 
Cultura Entre Morros

Renata Leandro 
Boniol

2012 Mauá Pontos de 
Cultura

Plano Municipal de Diadema: Reflexões 
sobre as políticas públicas de cultura no 
município de Diadema

Cristina Justino do 
Nascimento

2013 Diadema Outros

O Uso de softwares livres na gestão pública 
de acervos informacionais: O caso do Koha 
nas bibliotecas de São Bernardo do Campo

Rafael Saad 
Fernandez

2013 São Bernardo do 
Campo

Administração 
direta

Desafios para uma gestão participativa de 
cultura: a experiência do Movimento Cultura 
Viva Santo André

Silvia Helena 
Passarelli e Simone 
Zárate

2014 Santo André Outros

Polos Culturais de São Bernardo do 
Campo: continuidade, ruptura e a ideia de 
descentralização cultural.

João Batista Pires 2014 São Bernardo do 
Campo

Administração 
direta 

A Influência de Políticas Públicas Culturais 
Comunicacionais na Formação da Identidade 
Cultural e na Preservação do Patrimônio 
Imaterial de São Caetano do Sul: Estudo de 
Caso Sobre a Revista “Raízes”

Mayra Oliveira, An-
tonio de Andrade

2016 São Caetano do 
Sul

Outros

Projeto de reestruturação do acervo da 
pinacoteca municipal de São Bernardo do 
Campo

Silvia Helena 
Passarelli, Daniel 
Donato Ribeiro, et al

2017 São Bernardo do 
Campo

Editais 

Governança, políticas públicas de cultura e 
as realidades locais: o caso VAI-SBC

João Batista Pires 2017 São Bernardo do 
Campo

Editais

Pontos de Cultura e produção de políticas 
públicas: a experiência do Programa Cultura 
Viva em dois municípios paulistas

Ana Clécia 
Mesquita de Lima

2017 São Bernardo do 
Campo

Pontos de 
Cultura

A produção de políticas culturais no ABC: 
o caso dos Pontos de Cultura Quartum 
Crescente, de Mauá e Opção Brasil, de São 
Caetano do Sul

Renan Gustavo Ma-
galhães

2017 São Caetano do 
Sul/Mauá

Pontos de 
Cultura

Uma análise da institucionalidade da 
cultura a partir do Programa Cultura Viva: 
Perspectivas pela companhia Quartum 
Crescente

Renan Gustavo Ma-
galhães

2018 Mauá Pontos de 
Cultura

Fonte: Elaboração própria.

Conforme ilustramos no Gráfico 1, embora os primeiros estudos tenham sido publicados 
logo após as primeiras gestões municipais que se seguiram à promulgação da Constituição 
Federal de 1988, o tema passa por períodos de lacuna quanto à atenção da produção acadêmica 
entre 1996 e 2009, mas permanece em debate atualmente, em especial a partir do período que 
coincide com as gestões municipais de 2009-2012.
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Gráfico 1 – distribuição das publicações por cidade ao longo das gestões municipais

Fonte: Elaboração própria.

Também é possível observar que, dentre as sete cidades da região, cinco contam com 
estudos específicos: Santo André (6), São Bernardo do Campo (6), Diadema (5), Mauá (3) 
e São Caetano do Sul (2), conforme indicado no Gráfico 2. Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, portanto, não constam em nenhum dos trabalhos consultados.

Gráfico 2 – municípios mais estudados

Fonte: Elaboração própria.

A respeito dos arranjos de políticas culturais descritos na bibliografia, dentre as cinco 
categorias estudadas, foram encontrados textos relativos à administração direta de programas 
e equipamentos (9); ao Programa Cultura Viva e seus Pontos de Cultura (6); a editais de 
seleção pública de projetos para financiamento (2); além da categoria “outros” (4), criada 
para os casos em que não foi possível a classificação nestes termos. Dessa maneira, vemos 
que nenhum dos trabalhos encontrados faz referência aos arranjos que envolvem mecanismos 
de renúncia fiscal ou a presença de Organizações Sociais, conforme indicado no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – distribuição dos textos por arranjo

Fonte: Elaboração própria.

Já quanto aos tipos de publicação, os trabalhos encontrados podem ser assim classificados: 
(9) artigos em publicações seriadas; (5) dissertações de mestrado; (4) monografias de pós-
graduação lato sensu; e (2) trabalhos de conclusão de curso de graduação. Esta sistematização 
consta na Tabela 2.

Tabela 2: distribuição dos textos por tipo

TIPO TEXTOS (%)
Artigos 47,60%

Dissertações de mestrado 23,80%

Monografias (pós-graduação lato sensu) 19,00%

Trabalhos de conclusão de curso (graduação) 9,10%

Fonte: Elaboração própria

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, selecionamos como referência para o 
processo de revisão de literatura sobre o tema das políticas públicas de cultura no ABC 
especificamente os trabalhos de Alves (1993), Frateschi e Moreira (1993), Oliveira (2009), 
Fér (2009), Barros (2010), Zárate (2010, 2011), Santos (2011), Boniol (2012), Nascimento 
(2013), Pires (2014), Lima (2017) e Magalhães (2017, 2018). Esta escolha se deu em função 
de que estes trabalhos abordam tanto o fazer cultural quanto a política pública e os arranjos 
para sua operacionalização na região, permitindo a identificação e comparação de traços 
comuns e singulares do tema no ABC paulista desde 1988. 
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REVISÃO DA LITERATURA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA 
NO ABC PAULISTA A PARTIR DE 1988

Conforme a análise da literatura estudada, é possível perceber a existência de conceitos 
comuns aos estudos das políticas públicas de cultura no ABC Paulista no período investigado. 
Este eixo diz respeito ao interesse das gestões em efetivar diretrizes teóricas que orientassem 
sua atuação no contexto do processo de redemocratização e de maior autonomia municipal. 
Dentre os conceitos-base dessa nova política, está a proposta de “cidadania cultural” pautada 
pela filósofa Marilena Chauí, secretária de cultura do município de São Paulo na gestão 
Erundina (1989-1992). Tal conceito propõe a construção mútua entre uma política cultural e 
uma nova cultura política, através da negação de uma cultura oficial do Estado, da populista e 
da neoliberal. A primeira ocorre quando o Estado determina (produz) os tipos culturais a serem 
oferecidos; a segunda implica a apropriação “pedagógica” da cultura popular pelo Estado; por 
fim, a cultura neoliberal minimiza o Estado em detrimento do mercado e da indústria cultural 
(Chauí, 1993). Portanto seria necessário incitar a população a se reconhecer como sujeito 
cultural através do estabelecimento do direito à participação nas decisões acerca das políticas 
culturais, à produção cultural, à formação cultural, à informação, à experimentação (invenção), 
bem como à fruição. Empregando o conceito de cultura como direito, se fomentaria uma 
cultura política participativa e inclusiva, que não se limitaria às belas artes, mas se estenderia 
a um conceito ampliado de cultura, referido como antropológico. 

“A cidadania cultural teve em seu centro a desmontagem crítica da mitologia e da 
ideologia: tomar a cultura como um direito foi criar condições para tornar visível a 
diferença entre carência, privilégio e direito, a dissimulação das formas da violência, a 
manipulação efetuada pela mass mídia e o paternalismo populista; foi a possibilidade de 
tornar visível um novo sujeito social e político que se reconheça como sujeito cultural. 
Mas foi, sobretudo, a tentativa para romper com a passividade perante a cultura - o 
consumo de bens culturais - e a resignação ao estabelecido, pois essa passividade e 
essa resignação bloqueiam a busca da democracia, alimentam a visão messiânica-
mineralista da política e o poderio das oligarquias brasileiras.” (CHAUÍ, 1995 p. 14)

Dentro do eixo temático comum às publicações estudadas, encontram-se também os 
conceitos de “descentralização” e “participação” /” co-gestão”/ ”gestão-participativa”, que 
estão em sintonia com a proposta de Chauí de criar uma política inclusiva. Descentralizar 
implica estender territorialmente o acesso ao direito à cultura, nos diferentes estados em 
relação ao governo federal e também dentro dos estados e municípios, em suas regiões e 
bairros singulares, a fim de que o Estado garanta às periferias apoio, estímulo, formação, 
participação e presença de equipamentos.  Já a gestão participativa ou a co-gestão estaria 
relacionada ao direito popular - e não do poder público - de conduzir o processo cultural e de 
colocar seus interesses na gestão de programas e equipamentos. São relatados nesta literatura 
diversos esforços de co-gestão e de descentralização na trajetória do Grande ABC desde 1988. 

As especificidades do território em questão, também são destacadas. Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, por exemplo, encontram-se 100% em área de proteção de mananciais; 
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em contraste com as demais, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, 
Diadema e Mauá, nas quais o caráter industrial é acentuado (Bastos, 2008, p.129). Os textos 
relatam processos históricos da região, como sua posição de passagem de mercadorias entre o 
século XVIII e XIX e sua posterior emergência enquanto polo industrial entre os séculos XIX 
e XX, provocando processos migratórios e, consequentemente, seu crescimento populacional. 
A partir deste resgate, por exemplo, Luiz Roberto Alves propõe três macro-signos da região: 
passagem, industrialização e agudização das relações entre capital e trabalho (Alves, 1993).

Uma característica apontada na literatura e que representa a articulação entre aspectos 
territoriais e de adoção de conceitos comuns nas políticas públicas de cultura diz respeito 
ao fato de que, após o fim da ditadura militar, nas eleições municipais de 1988, três das sete 
cidades elegem gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) – São Bernardo, Santo André e 
Diadema. Coincidindo com o ano da promulgação da Constituição Federal – que garante 
autonomia político-administrativa aos municípios (Zárate, 2011, p.39) – a presença do PT 
– que, conforme afirma Zárate (2011), desde sua fundação tem estudiosos como Marilena 
Chauí, Lélia Abramo e Antônio Cândido discutindo o tema das políticas culturais – somada à 
conjuntura de redemocratização, conferiu às políticas culturais da região um caráter comum, 
delimitado pelo esforço de concretizar esses conceitos como gestão participativa, cidadania 
cultural, descentralização cultural e a adoção de um conceito ampliado de cultura.

Esse período teria sido marcado pela ruptura com a cultura reduzida aos valores de 
mercado, herança dos governos militares (Frateschi, 1993, p.63). Neste cenário, autores 
consideram que o cidadão era situado como consumidor passivo dos bens culturais, por sua 
vez homogeneizados, asfixiando as especificidades regionais. Conforme o relato de Frateschi 
(1993) – logo após sua atuação como Secretário da Educação, Cultura, Esporte de Santo André 
entre 1989 e 1992, quando a gestão assumiu, os equipamentos públicos estavam sucateados e a 
nova política tinha como objetivos “inversão de prioridades; a apropriação dos espaços públicos 
pela população; o inequívoco incremento ao exercício pleno da cidadania” (Frateschi, 1993, 
p. 63). Ao longo dessa gestão, foi implementado o serviço de ação cultural para a promoção 
de ações nos 21 Centros Comunitários locais através da atuação de agentes e assistentes 
culturais concursados que identificariam os fazeres culturais dos bairros e forneceriam suporte 
aos mesmos. O Fundo de Cultura estabelecido funcionava através de cogestão, onde dois 
integrantes eram representantes da comunidade cultural e três eram indicados pela prefeitura 
(Frateschi, 1993).

Dentre os equipamentos originados na administração de Celso Frateschi em Santo 
André, encontra-se a Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA), fundada em 1990 a 
fim de proporcionar um espaço de fruição e produção por meio de espetáculos, exposições 
e oficinas (Oliveira, 2009). Em 2005, conforme indica Célia Regina Mattoso de Oliveira 
(2009), esta iniciativa foi descentralizada através do projeto Emiacidade, que levou as 
atividades da EMIA para os Centros Educacionais de Santo André (CESAs) e para a Vila de 
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Paranapiacaba, permitindo o acesso ao trabalho desenvolvido pela EMIA aos moradores das 
regiões mais afastadas. Alguns conflitos teriam acontecido nesse processo, motivados pelas 
demais atividades oriundas de diferentes secretarias que os CESAs também recebiam. Afinal, 
para a autora, as oficinas implementadas por secretarias diferentes se repetiam, acabavam 
interferindo umas nas outras, com orientações antagônicas ou sem orientação (Oliveira, 2009). 
Porém, apesar dos conflitos referentes à coexistência de políticas das diferentes secretarias, a 
autora avalia o projeto positivamente. Os resultados teriam mostrado que o projeto Emiacidade 
colaborou no processo de humanização da cidade, no sentido do exercício da cidadania através 
de uma ação criativa e criadora (Oliveira, 2009).

Assim como a experiência deste projeto, outras experiências, mais recentes, 
compartilham dos fundamentos das primeiras gestões petistas como eixos norteadores da 
política cultural. Em São Bernardo, Pires (2014) analisa a experiência de descentralização 
cultural na ação Polo Cultural implementada pela Secretaria de Cultura durante a gestão de 
Luiz Marinho como prefeito (2013-2016). Esta ação foi definida pela Secretaria de Cultura 
(SC) como uma metodologia de trabalho embasada no conceito de Cidadania Cultural onde 
o Polo Cultural constitui um “fórum de debates entre poder público e sociedade” (Pires, 
2014, p.18). A ideia era promover a gestão participativa e a espontaneidade da cultura local 
dos bairros e para isso, tal fórum deveria se concretizar em reuniões periódicas abertas nos 
Polos Culturais. 

O esforço em descentralizar os equipamentos culturais pôde ser observado também 
em Diadema. Cristina Justino do Nascimento (2013) expõe que a cidade possui um 
histórico de políticas voltadas à inclusão social, atuando no centro e também na periferia. 
Concomitantemente às gestões culturais petistas de Celso Frateschi (Santo André), Luiz 
Roberto Alves (São Bernardo) e Marilena Chauí (São Paulo), José Augusto assumia a prefeitura 
de Diadema (1989/1992) de forma coerente aos princípios destas administrações. Nesta gestão, 
foram inaugurados sete equipamentos, os Centros Juvenis de Cultura (CJC) distribuídos 
nos bairros da cidade, com a finalidade de contrapor a violência social que ameaçava a 
juventude. As atividades desenvolvidas abordavam temas como sexualidade, saúde, drogas e 
relacionamento familiar. Nesta gestão, foram inaugurados sete centros culturais, dez bibliotecas 
e um observatório astronômico. A gestão seguinte, de José Fillipi Junior (1993-1996), teria 
mantido o alinhamento entre investimentos culturais e combate à violência, priorizando a 
cultura e ampliando investimentos. Neste período ocorreu o primeiro “Congresso de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer” cujo tema foi “Construindo Cidadania Cultural” (Nascimento 2013, 
p. 15). A partir de então, fruição, produção, participação e informação constituíram os eixos 
da política cultural. Nesta mesma gestão houve a criação de mais três centros culturais em 
1996, totalizando dez dos seus onze bairros. (Nascimento, 2013)

Outro aspecto que se destaca nesta revisão de literatura é a referência ao Programa 
Cultura Viva, desenvolvido pelo governo federal a partir de 2004, e que tem como finalidade 
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potencializar aquilo que já é produzido pela população, fortalecendo manifestações que são 
socialmente invisibilizadas tanto pelo mercado, quanto pelas “belas artes” eruditas. Para isso, 
por intermédio de editais públicos, são estabelecidos convênios com grupos e coletivos da 
população para a construção de Pontos de Cultura. Apesar de constituir uma política nacional, 
o Cultura Viva visa respeitar as particularidades locais. Para este artigo, foram estudados cinco 
relatos de Pontos de cultura no ABC: Entre Morros (Mauá), Opção Brasil (São Caetano do 
Sul), Casa do Hip Hop (Diadema), Comunidade Audiovisual (Diadema) e Circomunidade 
(São Bernardo do Campo). Através da leitura dos relatos foi realizada a comparação destes, 
buscando semelhanças e diferenças. Contudo, é necessário ressaltar que das seis publicações 
usadas para estudar os Pontos de Cultura, quatro são de integrantes da UFABC. Ou seja, a 
amostra parece ser fortemente influenciada pela atuação da comunidade acadêmica desta 
universidade. 

Alguns elementos congruentes nos relatos dos Pontos de Cultura deste levantamento 
são: (1) a necessidade de recorrer a outros meios para a captação de recursos; (2) o apreço 
pelo intercâmbio de experiências proporcionado pelos fóruns e TEIAS6 que compõe o Cultura 
Viva; (3) a potencialização da atuação dos grupos em função do reconhecimento como Ponto 
de Cultura; (4) dificuldades na relação entre prefeitura e Ponto de Cultura; (5) problemas 
relacionados ao atraso no recebimento da verba e/ou de equipamentos; e, no caso do Pontos 
de Cultura Casa do Hip Hop e Comunidade Audiovisual, (6) a dificuldade de aplicar o uso 
de TIC’s com softwares livres dados os monopólios dos softwares proprietários. 

Finalmente, um quarto aspecto que percebemos destaque diz respeito à perspectiva 
de atuação do Sistema Nacional de Cultura nesta região. O termo “CPF da cultura” está 
ligado a constituição de Conselhos, Planos e Fundos específicos para a cultura em cada nível 
de governo. Estas três institucionalidades fazem parte da estrutura do Sistema Nacional de 
Cultura (SNC), cujos objetivos são o estabelecimento da participação democrática na gestão 
de recursos e políticas culturais, o intercâmbio e cooperação entre entes federados (estados, 
municípios e união), entre outros (MinC, 2011).

Dentre a bibliografia levantada para esta revisão foram encontrados dois textos 
específicos sobre as institucionalidades constitutivas do SNC no ABC Paulista: um sobre 
planos de cultura - “Plano Municipal de Diadema: Reflexões sobre as políticas Públicas de 
Cultura no Município de Diadema”; outro, sobre conselhos de cultura - “A institucionalização 
da Participação: O conselho Municipal de Cultura de Santo André na transição da gestão 
Municipal (2008/2009)”.

6  Conforme o site do MinC: “As TEIAs são encontros dos Pontos e Pontões de Cultura e das comunidades 
envolvidas com o Programa Cultura Viva em todo o país, para promover uma mostra ampla e diversificada da 
produção cultural dos Pontos, debater a cultura brasileira e suas expressões regionais, propor estratégias de 
políticas públicas culturais e analisar e avaliar o programa. A TEIA é o encontro nacional e regional dos Pontos de 
Cultura”.
 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/culturaviva/teia/-/asset_publisher/j49qPxovpEDu/content/teias/10901 

http://www.cultura.gov.br/culturaviva/teia/-/asset_publisher/j49qPxovpEDu/content/teias/10901
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O primeiro texto, de Cristina Justino do Nascimento, se refere à cidade de Diadema, 
que já apresentava à época Conselho Municipal, Fundo de Cultura, Fórum de Cultura e Lei 
de Incentivo (Nascimento, 2013, p.23). A autora procura neste trabalho analisar o Plano 
Municipal de Cultura de Diadema e seu impacto na cidade. Conforme o referido Plano, o 
município apresenta entre seus principais obstáculos a necessidade de maior eficácia na 
comunicação, de ações de formação de público, de ampliação dos meios de financiamento 
direto, da manutenção de equipamentos culturais, da produção e organização de informações 
sobre a cultura, da capacitação de gestores, bem como da adaptação à era digital. Para criar 
soluções correspondentes a estes desafios colocados, o Plano visa diretrizes culturais para 
dez anos (Nascimento, 2013, p.23). Fazendo um balanço entre o que foi planejado e o que 
foi executado, a autora expôs que entre 14 metas estabelecidas para 2012, apenas duas teriam 
sido cumpridas.

Já o segundo texto, de Josie Menezes de Barros (2010), aponta que o Conselho 
Municipal de Cultura de Santo André (CMC/SA) foi fundado a partir do art. 270 da Lei 
Orgânica do Município, efetivando-se em 2000, para institucionalizar a relação entre os seis 
setores da cultura e a administração municipal, permitindo uma construção conjunta da política 
cultural de Santo André. Barros (2010), busca estudar as práticas do Conselho Municipal de 
Cultura de Santo André (CMC/SA) durante a transição da gestão. Para tanto, é efetuada uma 
comparação do Conselho nas duas gestões tendo como base entrevistas com seus integrantes 
e o exame das atas de suas reuniões. Através do levantamento efetuado, a autora conclui que: 
dentre os conselheiros há pouca participação de jovens; mulheres configuram uma minoria; e 
que a escolaridade dos membros é acima da média municipal, bem como a renda. Em relação 
à participação dos conselheiros, foram avaliados os “atos de fala’, que demonstram que 67,4% 
dos conselheiros não governamentais presentes participam do debate. Acerca das pautas, 34% 
são referentes à construção da agenda e 42% são referentes a questões procedimentais. Outros 
temas abordados seriam a formulação de propostas e delegação de tarefas (Barros, 2010).

Acerca da transição da gestão petista para a gestão petebista, em 2009, a autora observa 
progressiva queda da participação popular a partir do mês de abril até que em setembro, não 
ocorreu a reunião por falta de quórum. 

“Essa participação expressiva da sociedade civil foi vista até abril de 2009, quando 
sua a participação progressivamente decaiu, agora sem mais representatividade nas 
comissões de música e de artes visuais – sem conselheiros titulares ou suplentes -, 
que acabaram por ser desligados do CMC/SA em razão de suas ausências constantes.” 
(Barros, 2010, p. 91).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste trabalho de revisão de literatura permitiu observar não apenas 
os arranjos mais frequentes para operacionalização das políticas – aqui, notadamente a 
referência a experiências de administração direta de programas e equipamentos municipais; 
mas também, conceitos importantes discutidos pelas primeiras gestões municipais após o 
período de redemocratização e que apresentam peso significativo na literatura encontrada. 
Dentre estes, é coerente pautar que o conceito de descentralização dentro dos territórios 
municipais, acentuando a discussão que temos em perspectiva no projeto de pesquisa que 
este trabalho integra, quanto à descentralização nas políticas públicas a partir do governo 
federal em relação às esferas subnacionais. Na literatura estudada, a ideia de descentralização 
contribui para tornar visível e foco de atenção as desigualdades e diversidades presentes 
dentre os vários bairros de um município; e, consequentemente, dentro da própria região. 
Os demais conceitos destacados, como o de cidadania cultural e sua consideração da cultura 
enquanto direito - tanto para produzir quanto para fruir - compõem as diretrizes teóricas que 
parecem orientar esforços de atuação e gestão cultural de diferentes gestões municipais no 
ABC a partir de 1989.

Particularmente, a análise das recentes publicações acerca do arranjo que envolve 
Pontos de Cultura se mostrou relevante para o debate sobre políticas públicas de cultura na 
região a partir de 2009. Em geral, estes textos apresentam relatos de experiências específicas 
e, a partir destes, torna-se possível observar certas congruências, como o apreço dos coletivos 
pelas TEIAS e mecanismos de cooperação e troca de experiências no âmbito do Programa 
Cultura Viva, bem como pelo reconhecimento do fazer cultural dos grupos por parte desta 
política e pelos princípios que a fundamentam. Entretanto, os relatos descrevem também certo 
descontentamento dos coletivos com atrasos de repasses de verbas, com certa ineficiência da 
burocracia desta política, com o despreparo de algumas prefeituras para atuar com o Programa, 
bem como com o fato de ser necessário buscar outros meios de financiamento para garantir 
a sustentabilidade econômica e a atuação dos coletivos.

Uma possível interpretação da literatura encontrada é de que, no geral, a região 
apresenta experiências já desde 1988 em que políticas públicas de cultura buscam torna-
la um direito, proporcionando aos cidadãos participação democrática sobre suas decisões 
e promovendo acesso à produção e fruição cultural. Este esforço pode ser observado tanto 
nas primeiras gestões após a redemocratização, quanto no empenho de institucionalização 
empregado pelo SNC e na valorização da cultura já realizada pela população por meio do 
Programa Cultura Viva. Contudo, apesar do ímpeto democrático do desenho e das ideias que 
orientam essas políticas neste período, é possível identificar insuficiências tanto nas políticas 
relacionadas à cidadania cultural, quanto no SNC e no Cultura Viva na região. As políticas 
de descentralização, como os Polos Culturais em São Bernardo do Campo, por exemplo, e 
conforme aponta Pires (2014), não necessariamente alcançam a população regional, podendo 
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apresentar sempre os mesmos frequentadores. Já no caso do SNC, não necessariamente a 
presença de conselhos, planos e fundos parecem implicar no funcionamento democrático 
destas instituições ou na concretização das metas estabelecidas por estas institucionalidades. 
O mesmo vale para o Programa Cultura Viva, desenhado para reconhecer o fazer cultural 
espontâneo da população, mas que não necessariamente se mostra capaz de alcançar os diversos 
grupos que compõe a população da região, seja por barreiras geográficas, informacionais, 
burocráticas ou financeiras.

Com este trabalho, portanto, pretendemos reconhecer que, desde 1993, vêm sendo 
produzidos estudos sobre as experiências dos municípios do ABC Paulista em políticas públicas 
de cultura. Além disso, buscamos contribuir com este debate, por meio da sistematização 
dessas informações e revisão desta literatura, destacando os aspectos que nos pareceram 
centrais em seus achados. Com isso, apresentamos elementos que contribuem também para a 
reflexão nos planos regional e nacional quanto à autonomia municipal, a articulação federativa 
na produção de políticas públicas e os arranjos específicos que configuram o funcionamento 
cotidiano daquelas voltadas ao tema da cultura no período estudado.
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OS AVANÇOS DAS POLÍTICAS DE CULTURA EM UMA 
CIDADE NO INTERIOR DE MINAS GERAIS

Sumayra de Oliveira Silva1

RESUMO: o propósito deste artigo é apresentar um relato referente à efetivação 
das políticas públicas de cultura, no munícipio de Uberaba (MG), e o recorte é de 
2013 a 2016, quando estivemos na Presidência da Fundação Cultural. Neste trabalho, 
procuramos responder questões referentes ao processo de execução das políticas 
públicas de cultura em âmbito municipal, por meio de uma abordagem do campo 
da narrativa como metodologia de investigação que implica, a todo instante, uma 
negociação de poder. Não se trata de uma batalha pessoal, mas de um processo 
ontológico, porque somos constituídos pelas histórias que contamos aos outros, e a 
nós mesmos, acerca das experiências pessoais. Nesse caso, o processo nos posiciona 
como gestora municipal de cultura lidando com a falta de entendimento entre os 
órgãos executivos e do legislativo, principalmente no que se refere ao sistema de 
financiamento da cultura, a partir do artigo 216-A, da Constituição Federal. Dessa 
forma, esperamos contribuir para com gestores em relação aos caminhos que foram 
possíveis para a efetivação das políticas públicas de cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas de Cultura, Sistema Nacional de Cultura, 
Uberaba.

INTRODUÇÃO 

Pretendemos, neste artigo, expressar uma análise da experiência como 
gestora de políticas públicas culturais, de 2013 a 2016, no cargo de presidente da 
Fundação Cultural de Uberaba - FCU, órgão responsável pelas políticas culturais em 
âmbito municipal. O maior desafio referente à gestão cultural é, de fato, assegurar 
a continuidade das políticas públicas de cultura como políticas de Estado, com um 
patamar cada vez mais elevado de participação e de controle social, viabilizando 

1  Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, sumayrauberaba@
hotmail.com.
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recursos financeiros e humanos, em todos os níveis de governo, compatíveis com a importância 
da cultura para o desenvolvimento do país.

A partir dos resultados obtidos em outras políticas públicas, o Governo Federal decidiu, 
em 2005, apostar no Sistema Nacional de Cultura (SNC) como um instrumento eficaz para 
responder aos desafios, por meio de uma gestão articulada e compartilhada entre Estado e 
Sociedade. Assim, propôs uma atuação pactuada nos três níveis de governo, garantindo a 
participação da sociedade de forma permanente e institucionalizada.

Incidindo como efeito cascata, as inciativas de fortalecimento do SNC partiram das 
assinaturas, pela União, Estados e Municípios, do Protocolo de Intenções, visando criar as 
condições institucionais para a implantação do referido Sistema, como: a realização das 
Conferências de Cultura, que mobilizaram o setor em todo o país; a elaboração do Plano 
Nacional de Cultura e o seu debate público. 

Os municípios e Estados brasileiros que integraram o Sistema Nacional de Cultura, 
assumiram o compromisso de criar seus Sistemas Municipais de Cultura, implicando na 
implantação, até 31 de dezembro de 2011, de, pelo menos, cinco componentes básicos: Secretaria 
de Cultura ou órgão equivalente, Conselho Municipal de Política Cultural, Conferência 
Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Sistema Municipal de Financiamento da 
Cultura, cujo principal mecanismo seria o Fundo Municipal de Cultura. 

A cidade de Uberaba aderiu ao Sistema Nacional de Cultura em 2011 e criou: o Sistema 
Municipal de Cultura, por meio da Lei 11.364/2011; a Comissão Municipal de Incentivo, pela 
Lei 11.365/2011, e a 11.366/2011, Lei Municipal de Incentivo Fiscal. Em 2012, foi instituído 
o Plano Municipal de Cultura, para o período de 2013 a 2020, aprovado em conferência local, 
porém, era notório que todos os instrumentos citados – até então, apenas no papel – precisavam 
ser adequados, melhorados e, principalmente, executados.

Em 2013, quando assumimos a gestão da Fundação Cultural, os desafios identificados 
correspondiam a aperfeiçoar e colocar em funcionamento o Sistema Municipal de Cultura, 
com vistas à articulação e integração das diversas áreas da cultura, atendendo os princípios 
de participação e de controle social. Para tanto, reconhecemos que era preciso construir um 
novo e adequado organograma, na Fundação Cultural, para gerir a política cultural e rediscutir 
as metas do Plano Municipal de Cultura. 

A partir deste momento, justificamos a narrativa pessoal, neste trabalho, apoiados nos 
estudos de Galvão (2005), sobre a narrativa constituir-se a partir de três componentes: história 
que abrange as personagens envolvidas em determinados acontecimentos, num espaço e tempo, 
e possibilita uma primeira interpretação do relatado; discurso, como a forma específica de 
apresentação de qualquer história, e significação, uma interpretação de segundo nível obtida 
pelo ouvinte/leitor/espectador, a partir do inter-relacionamento da história e do respectivo 
discurso.
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Sob o termo de investigação narrativa incluem-se várias perspectivas, desde a análise 
de biografias e de autobiografias, histórias de vida, narrativas pessoais, entrevistas narrativas, 
etnobiografias, etnografias e memórias populares, até acontecimentos singulares, integrados 
num determinado contexto. No entanto, associado à narrativa, há sempre um caráter social 
explicativo de algo pessoal, ou característico de uma época e, nesse sentido, no presente artigo, 
apresentaremos uma narrativa autobiografada.

A narrativa, como metodologia de investigação, implica uma negociação de poder 
e representa, de algum modo, uma intrusão na vida pessoal. Não se trata de uma batalha 
individual, mas de um processo ontológico, porque somos constituídos pelas histórias que 
contamos aos outros, e a nós mesmos, acerca das nossas experiências.

Elbaz (1983) enumera seis razões para considerar a narrativa um bom método de tornar 
públicas as vozes, ao enunciar que as histórias: a) revelam conhecimento tácito, elemento 
importante para que sejam compreendidas; b) têm lugar num contexto significativo; c) apelam 
ao costume oral da contação, que lhes confere estrutura e expressividade; d) geralmente, 
apresentam uma lição moral a ser aprendida; e) podem dar voz ao criticismo de um modo 
social aceitável; f) refletem a não separação entre pensamento e ação, no ato de contar, no 
diálogo entre narrador e audiência.

Para Riessman (1983), no processo da narrativa, incluem-se cinco níveis de representação 
da experiência vivida: dar sentido, contar, transcrever, analisar e ler. Podemos acrescentar, 
ainda, ‘interpretar’, uma vez que, quem lê, necessariamente, dá um novo sentido ao texto, 
de acordo com as suas vivências e referências. Cada um desses níveis é, ao mesmo tempo, 
reducionista e expansionista e a análise narrativa pressupõe a exploração não só do que é dito, 
mas também de como é dito. Olha-se para o conteúdo e para a forma, com a possibilidade de 
examinar o modo figurativo como a linguagem é usada. Metáforas, analogias, semelhanças 
e outros tipos de imagens fornecem indicação sobre um significado diferente do que é dito. 
Em termos de análise, as metáforas podem ser entendidas do ponto de vista da sua função, 
do seu contexto cultural e do seu modo semântico. Metáforas particulares podem ajudar na 
identificação de domínios familiares, aos membros de uma dada cultura, e na expressão de 
valores específicos, identidades coletivas, conhecimento partilhado e vocabulário comum.

Quando se fala de narrativa, é necessário esclarecer os três patamares que a compõem: 
como método de investigação, pressupõe uma postura metodológica firmada na interação; 
como método de análise, presume o domínio de técnicas linguísticas de interpretação dos textos 
recolhidos, baseadas em análise semântica que dê sentido, quer ao discurso dos narradores, 
quer aos propósitos da investigação; como relato de investigação, subentende a escolha do 
que parece ser um discurso claro e coerente, para que a história tenha sentido e credibilidade 
para quem lê. 
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 Assim, a narrativa como processo de investigação, permite-nos aderir ao pensamento 
experiencial, ao significado dado às experiências próprias e à avaliação de processos e de 
modos de atuar. Além disso, permite a adoção dos contextos vividos, nos quais as ações se 
desenrolaram, apresentando informações situadas e avaliadas do que se está sendo investigado.

A narrativa, como processo de reflexão, permite ao leitor, à medida que conta uma 
determinada situação, compreender causas e consequências de atuação e criar novas estratégias 
de investigação e nova reflexão. É também um procedimento de interação e, nessa medida, 
ajuda-nos a compreender qual o papel de cada um de nós na vida dos outros.

O CONSTANTE DIÁLOGO
“... Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra ou 
teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com 
o silêncio dialogamos...” (Carlos Drummond de 
Andrade, in ‘Discurso da Primavera’)

Em maio de 2013, lançamos um programa chamado “Dialoga Uberaba”, com dois 
intuitos: o diálogo permanente entre a Sociedade e a Fundação Cultural e a construção 
colaborativa das políticas públicas de cultura, instrumentalizadas pelo Sistema Municipal de 
Cultura, cujas metas seriam as diretrizes para cada setor artístico, contidas no Plano Municipal 
de Cultura.

Ao final do citado programa, conseguimos aprimorar a gestão do Plano Municipal, na 
medida em que estabelecemos alvos claros e mensuráveis a serem alcançados, ressaltando 
que todos os objetivos foram indicados pelos próprios artistas, produtores e curadores como 
metas para curto, médio e longo prazo.

Posteriormente, partimos para a realização da 3ª Conferência Municipal de Cultura 
“André Colli 2” e a 2ª Conferência Intermunicipal de Cultura dos Municípios da Microrregião 
do Vale do Rio Grande, nos dias 27 e 28 de junho de 2013, com o tema central “Uma Política 
de Estado para a Cultura: Desafios do Sistema Nacional de Cultura”, cujas discussões foram 
divididas em quatro eixos centrais: implementação do Sistema Nacional de Cultura, cidadania 
e direitos culturais, produção simbólica e diversidade cultural e cultura e desenvolvimento. O 
evento contou com a representação de mais de dez municípios e cerca de 150 participantes, 
que levantaram as demandas de setor cultural de Uberaba e região, por meio das discussões 
propostas pelos eixos.

O ponto de destaque foi à aprovação das metas discutidas no programa “Dialoga 
Uberaba” e a instituição de suas diretrizes. Portanto, de forma democrática e transparente, 
2  Assessor Jurídico da Fundação Cultural assassinado brutalmente no dia de abertura da Conferência 
Municipal de Cultura. 
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reavaliamos, readequamos e melhoramos o Plano Municipal de Cultura para ser colocado em 
funcionamento. Assim, conclui-se que foi necessário ampliar e radicalizar, para garantirmos o 
funcionamento das metas estabelecidas no “Dialoga Uberaba”, aprovadas com suas diretrizes, 
pela sociedade civil, durante a Conferência Municipal de Cultura. 

MÃOS DADAS 

“... O tempo é a minha matéria, do tempo presente, 
os homens presentes, a vida presente...” (Parte do 
Poema da obra Sentimento do mundo, de Carlos 
Drummond de Andrade)

Considerando que as políticas públicas de cultura só funcionam com participação da 
Sociedade Civil e que o trabalho dos conselhos é fundamental na legitimidade e na garantia 
da participação e do controle social nos sistemas de cultura, foram instaladas as Câmaras 
Setoriais, nas quais artistas e produtores das áreas de: dança, literatura, teatro, artes circenses, 
cultura popular, instituições culturais não governamentais, artes visuais e design, empresas e 
produtores culturais, artistas e produtores da cultura-afro, patrimônio e arquitetura urbanística, 
audiovisual e arte digital, artesanato, música e literatura, após uma série de encontros e 
discussões, elegeram seus representantes, durante plenária realizada em novembro de 2014, na 
Casa da Cultura - Fundação Cultural. Desse modo, além de darmos materialidade ao Sistema 
Municipal e ao Plano Municipal de Cultura, ampliamos e democratizamos essas políticas, 
na cidade de Uberaba, com a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, biênio 
2014-2016. 

Essa eleição foi uma ação ousada, já que demos mais poder à sociedade civil, em 
relação às decisões que envolvem as políticas públicas de cultura, e implementamos a gestão 
compartilhada para a formação e o amadurecimento na forma de participação. O Conselho 
Municipal de Política Cultural, hoje, é um órgão colegiado, deliberativo, consultivo e normativo, 
integrante da estrutura básica da Fundação Cultural, e se constitui no principal espaço de 
participação social institucionalizada, de caráter permanente. O seu principal objetivo é elaborar, 
acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as políticas públicas de cultura, consolidadas no 
Plano Municipal de Cultura.

A VERDADE
“A porta da verdade estava aberta, mas só deixava 
passar meia pessoa de cada vez. Assim não era 
possível atingir toda a verdade, porque a meia 
pessoa que entrava só trazia o perfil de meia 
verdade...” (Carlos Drummond de Andrade)
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Após mais de dois anos de estudos das leis vigentes (11.366/2011, que dispõe sobre 
o Incentivo Fiscal a Cultura; 11.364/201, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, 
e a 11.365/2011 sobre a Comissão Municipal de Incentiva a Cultura), concluímos algumas 
irregularidades quanto à infração a leis estaduais e federais, que regem esses assuntos, e alguns 
aspectos que as tornariam inaplicáveis. O caminho foi radicalizar, indo à raiz do problema 
e propondo novas redações, para essas leis, e novos projetos de lei. Ao final de 2014, essas 
propostas foram encaminhadas à Câmara Municipal, para aprovação e os resultados foram:

a) Lei nº 12.095/2014 - dá nova redação à Lei Municipal nº 11.366/2011, 
que dispõe sobre o Incentivo Fiscal à Cultura no Município de Uberaba, e dá 
outras providências;
b) Lei nº 12.097/2014 - altera a Lei Municipal nº 11.364/2011, que dispõe 
sobre o Sistema Municipal de Cultura de Uberaba, seus princípios, objetivos, 
estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos 
humanos, financiamento, e dá outras providências;

c) Lei nº 12.099/2014 - dá nova redação à Lei Municipal nº 11.365/2011, 
que dispõe sobre a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMCI, de 
Uberaba, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-
relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento, e dá 
outras providências.

SISTEMA DE FINANCIAMENTO, A MAIOR CONQUISTA PARA CULTURA

Assim, conseguimos consolidar o Sistema Municipal de Cultura, por meio de uma 
das suas modalidades: o financiamento, pelos editais do Fundo Municipal e do Incentivo 
Fiscal, lançados em 2015. Nessa primeira edição, os editais visaram dar transparência ao 
processo de análise e de seleção de projetos, contribuindo para a democratização da cultura 
e proporcionando reconhecimento a iniciativas consistentes e, consequentemente, benefício 
sociocultural para o município de Uberaba/MG.  Essa ação representou uma das maiores 
vitórias para a FCU e, principalmente, para os artistas e produtores de cultura, pois garantiu 
que uma das principais metas do Plano Municipal de Cultura – almejada há muito tempo 
– saísse do papel e passasse a ser cumprida, trazendo grandes benefícios culturais a nossa 
cidade. Prova disso foram os números de inscritos: 38 projetos, para o Fundo Municipal, e 
22 para a Lei de Incentivo, concebidos por produtores de excelência, da cultura local. Os 
artistas receberam apoio financeiro para seus projetos, que visaram à criação, à produção, 
à preservação e à divulgação de bens e de manifestações culturais, e os diversos técnicos e 
gestores das diversas áreas de expressão da cultura, envolvidos nos fazeres culturais, foram 
incentivados ao aperfeiçoamento de suas ações. 
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O Fundo Municipal de Cultura - FMC e o Incentivo Fiscal à Cultura - IF se consolidam 
como uma das maiores conquistas para o setor artístico-cultural de Uberaba/MG, além de 
constituírem importante fomento na produção dos bens culturais e no acesso a esses bens, por 
meio do investimento de recursos financeiros destinados à realização de empreendimentos 
artístico-culturais. 

CASA ARRUMADA 
“... Eu prefiro viver numa casa onde eu 
bato o olho e percebo logo: Aqui tem 
vida...” (Carlos Drummond de Andrade)

A gestão desses processos levou-nos a reformular a estrutura organizacional da FCU, 
com novo organograma para conduzir, de verdade, o Sistema Municipal de Cultura, e a 
adequar o projeto da Fundação – uma autarquia pública – à gestão municipal, alinhando a 
nomenclatura das unidades administrativas e os cargos. 

O projeto final da Lei foi apresentado à Câmara para avaliação e, depois de sofrer 
algumas solicitações de vistas e emendas, foi aprovado. O resultado é a Lei Complementar nº 
492/2015, de 21 de maio de 2015, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Fundação 
Cultural de Uberaba e também apresenta o novo organograma que reestrutura e entrega, de 
fato, um órgão com capacidade interna de gestão cultural. 

A organização sistêmica constitui-se, portanto, em uma aposta para assegurar a 
continuidade das políticas públicas da cultura, definidas como políticas de Estado, cuja 
finalidade última é garantir a efetivação dos direitos culturais da população da cidade. Nossa 
proposta foi criar um conceito de sustentabilidade de gestão na cultura, uma capacitação, 
para que os próximos gestores da Fundação Cultural de Uberaba fossem capazes de gerir, de 
tomar decisões determinantes para bem coletivo e de agir para o desenvolvimento sustentável. 
Nesse sentido, faz-se necessário esclarecer que a expressão ‘desenvolvimento sustentável’ 
não adverte somente sobre os danos causados por poluição e erosão do ambiente físico, de um 
lado, e da pobreza do outro, como se fossem fenômenos independentes (Vecchiatti, 2004), e 
que a proposta é uma conciliação entre o incremento desejável e o crescimento econômico, 
conectada à dimensão social, cultural e pessoal. Além disso, a busca por sustentabilidade 
requer uma articulação referenciada em três registros ecológicos: do meio ambiente, das 
relações sociais e da subjetividade humana (Vecchiatti, 2004). Portanto, o conhecimento 
e a percepção que a sociedade tem de sua história, de sua situação presente e de seu rumo 
futuro não significa um passo para uma ação coletiva transformadora, mas uma tomada de 
consciência, mesmo no âmbito apenas individual, para decisões que privilegiam saúde, meio 
ambiente, desenvolvimento e liberdade. 
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A ênfase na cultura como fator de sustentabilidade é fundamental, porque, na medida 
em que o indivíduo se conscientiza da repercussão de seus atos, nas gerações futuras, e se 
preocupa com isso, desenvolve-se uma inquietação, nessas gerações, capaz de enxergar uma 
responsabilidade comum. Para alcançar esse estado ideal, entretanto, o desenvolvimento 
cultural deve partir do reconhecimento dos cenários nos quais os atores sociais interagem, 
constroem espaços e mudam os valores e os olhares sobre a vida em sociedade. 

Incentivar o desenvolvimento da cultura é compreendê-la como um processo de criação 
de significados que oferece sentido ao modo de vida das comunidades humanas (Vecchiatti, 
2004). Alinhado a isso, pensar na cultura como fator de desenvolvimento significa valorizar 
identidades individuais e coletivas e promover a coesão em comunidades, considerando que 
suas características podem ser fator de crescimento, em determinado território; significa 
também dar importância ao que cada lugar tem e potencializá-lo por meio das suas capacidades 
individuais. 

CONCLUSÃO 

As políticas de cultura precisam ser desenhadas enquanto políticas públicas e, para 
tanto, leis e metas, a curto e longo prazo, devem estar em articulação com instâncias do governo 
federal e estadual, mesmo que não haja garantias de que serão cumpridas. Nesse desenho, há 
de se considerar também que órgão público não cria e não produz; que políticas de cultura 
devem ser pensadas em função do povo, e não para apenas um segmento artístico e cultural, 
e que todos os segmentos devem ser parceiros dos setores governamentais. Assim, a única 
maneira segura de efetivar essas políticas é consolidando a participação popular/social por 
meio dos conselhos de cultura. 

Nosso intento, neste artigo, é justamente jogar luz no papel de um órgão público de 
cultura, encarado, não como um criador, mas como um formulador que, juntamente com o 
conselho de políticas culturais, conceitua e determina para que, para quem, quais as prioridades 
de suas políticas e o que financiar. Um órgão público de gestão cultural não dever ser um 
mero repassador de recursos, ou mediador de interesses localizados, pois só ele, por ter um 
papel maior, é capaz de garantir a universalidade e de impactar diretamente na qualidade 
de vida das pessoas. Para tal impacto acontecer, o primeiro passo é tratar a cultura como 
necessidade humana básica e incontornável, já que não há possibilidade de a espécie humana 
se desenvolver sem garantirmos condições de desenvolvimento cultural para os indivíduos e 
para as coletividades. 

O segundo ponto consiste no fato de que se a cultura é uma necessidade, é também um 
direito e o ser humano tem direito a concretizar todas as suas necessidades. Uma sociedade justa 
garante a realização plena desses direitos e o Estado tem obrigação de garantir as condições 
para a sua efetivação. 
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É preciso consolidar essa visão, em nossa sociedade, e, principalmente, no atual Governo 
Federal brasileiro, cientes de que é um processo difícil e marcado por muita resistência, porém 
não podemos permitir retrocessos no papel do Estado, na esfera das políticas de cultura. 
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A TRANSFORMAÇÃO POR DENTRO PÓS-2013: 
REFORMA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO PAULO

Alexandre Piero1

RESUMO: Tendo como contexto o Brasil pós manifestações de junho de 2013, o 
presente artigo apresenta uma das ações das políticas culturais da gestão Haddad 
na Prefeitura de São Paulo: a reorganização institucional da Secretaria de Cultura. 
São colocados em debate o histórico e elementos empíricos desta experiência, com 
parte da literatura acadêmica de implementação de políticas públicas, apontando, 
em caráter de ensaio, que estruturas administrativas que abrem espaço para um 
fazer conjunto com agentes dos movimentos e da sociedade civil podem levar a 
maiores capacidades estatais, em especial nas políticas culturais. 

PALAVRAS-CHAVE: cultura, políticas culturais, reforma administrativa, gestão 
cultural.

INTRODUÇÃO

Diante de um cenário no Brasil de novos repertórios de interação da sociedade 
civil com o Estado, principalmente pós-2013, cabe refletir sobre o histórico de 
continuidades e transformações nas áreas de políticas que se propõem participativas 
e democráticas, em especial as políticas culturais. Ao fazer reflexões sobre sua 
gestão à frente da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) em São Paulo, Chauí 
(1995) já resumia em três dimensões as dificuldades da democracia:

Nestas condições, é possível compreender a dificuldade gigantesca para 
a instituição da democracia. Dentre as dificuldades, destacamos, aqui, 
as que nos parecem mais fortes:

1 Mestrando em Políticas Públicas na UFABC, alexandre.piero@ufabc.edu.br.

mailto:alexandre.piero@ufabc.edu.br
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● a estrutura oligárquica dos partidos políticos e seu funcionamento, 
impedindo a idéia e a prática da representação e da participação;

● a estrutura fortemente burocratizada do Estado e, portanto, como 
observamos no início, a existência de um poder burocrático cuja natureza é 
essencialmente antidemocrática;

● a estrutura da sociedade, fundada na polarização extrema entre 
a carência e o privilégio. Uma carência, por definição, é sempre particular 
e específica, não conseguindo se generalizar num interesse nem, muito 
menos, se universalizar num direito. Um privilégio, por definição, não 
pode se generalizar num interesse comum nem se universalizar num direito, 
sob a pena de desfazer-se como privilégio. Ora, a democracia é a criação, 
reconhecimento e garantia de direitos, de sorte que a estrutura da sociedade 
brasileira impede sua emergência (CHAUÍ, 1995, grifos nossos).

Para refletir sobre a atualização destes desafios, propõe-se, no presente artigo2, perceber 
elementos empíricos processo de reorganização administrativa que culminou em dezembro de 
2016 com o Decreto Municipal 57.5283, que trata da reestruturação integral da SMC. O texto 
foi resultado de uma construção de cerca de três anos, fruto de uma demanda considerada 
prioritária na III Conferência Municipal de Cultura ocorrida em 20134 e incorporada como 
Meta no Plano Municipal de Cultura (PMC)5, fruto de consultas públicas.

No intuito de contribuir com o registro e reflexão sobre a institucionalidade das 
políticas culturais neste caso, as reflexões aqui apresentadas estão organizadas em seções, 
além desta breve introdução. O cenário da SMC e alguns destaques de demandas por avanços 
na institucionalidade das políticas culturais a partir do processo participativo no município, 
bem como problematizações das respostas unicamente centradas OSs da Cultura, estão 
apresentadas na seção 1. Para repensar a estrutura institucional da SMC e seus (anti)modelos 
a seção 2 identifica janelas de oportunidades e dados do contexto institucional de então que 
2  O texto é uma adaptação de parte das reflexões apresentadas pelo autor em dissertação para o curso 
Maestría Estado, Gobierno y Políticas Públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) e 
Fundação Perseu Abramo (FPA).
3  Disponível em www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%-
2f2016%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fdezembro%2f13%2fpag_0003_
5Q1N3R55U5G4SeB2MIP4HRVI25J.pdf&pagina=3&data=13/12/2016&caderno=Di%C3%A1rio%20Ofi-
cial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100003 (e páginas seguintes; acesso em 28 
jan 19). Uma versão do organograma final fruto deste decreto está disponível em www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
upload/SMC%20Organograma_1481832581.pdf (acesso em 28 jan 2019).
4  No relatório final da III Conferência, na seção de “Propostas Prioritárias Eleitas”, consta como a 1ª, 
com 215 votos: “Reestruturação da Secretaria Municipal de Cultura - Reestruturar a Secretaria Municipal de 
Cultura e ampliar seu quadro de funcionários por meio de concursos públicos e plano de carreira e promover a 
formação continuada para funcionários, gestores dos equipamentos culturais e dos CEUS, supervisores de cultura 
das subprefeituras e conselheiros, garantindo a ocupação dos cargos por profissionais da área da cultura, sem 
terceirização dos serviços e equipamentos culturais”.
5  PMC: Decreto Municipal 57.484 de 29 de Novembro de 2016. Disponível em www.docidadesp.impren-
saoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=0PRG9373NJO7UeBV69CPBF79209 (Acesso em 28 jan 19). Vide 
a incorporação no anexo do Plano, na “META 2: REESTRUTURAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO”, disponível em 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/anexounicopmc_1480537985.pdf (acesso em 28 jan 19).

http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2016%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fdezembro%2f13%2fpag_0003_5Q1N3R55U5G4SeB2MIP4HRVI25J.pdf&pagina=3&data=13/12/2016&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100003
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2016%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fdezembro%2f13%2fpag_0003_5Q1N3R55U5G4SeB2MIP4HRVI25J.pdf&pagina=3&data=13/12/2016&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100003
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2016%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fdezembro%2f13%2fpag_0003_5Q1N3R55U5G4SeB2MIP4HRVI25J.pdf&pagina=3&data=13/12/2016&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100003
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2016%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fdezembro%2f13%2fpag_0003_5Q1N3R55U5G4SeB2MIP4HRVI25J.pdf&pagina=3&data=13/12/2016&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100003
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/SMC%20Organograma_1481832581.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/SMC%20Organograma_1481832581.pdf
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=0PRG9373NJO7UeBV69CPBF79209
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=0PRG9373NJO7UeBV69CPBF79209
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/anexounicopmc_1480537985.pdf
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criaram terreno para a reorganização administrativa. Na seção 3, estão o histórico e passos 
do processo de agenda, implementação e formalização da Reorganização Administrativa. Por 
fim, na conclusão, apresenta-se pistas de como estas experiências podem contribuir com o 
debate sobre dimensões participativas nas institucionalidades, em interface com o conceito 
de capacidades estatais,em políticas públicas culturais.

O PROCESSO PARTICIPATIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E A DEMANDA 
POR AVANÇOS NA INSTITUCIONALIDADE DAS POLÍTICAS CULTURAIS

A cidade realizou três conferências municipais de cultura (2004, 2009 e 2013) e, ao 
longo da gestão 2013-2016, promoveu ações e narrativas que sinalizavam a cultura como 
pauta estratégica de construção de uma nova perspectiva sobre a cidade6.

A realização das Conferências Municipais de Cultura, em particular a III Conferência 
em 2013, e a elaboração e discussão do Plano Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, 
a partir de 2015, reforçou, entre tantas pautas importantes, a necessidade de se debater 
sobre modelos de gestão na secretaria. Esta agenda superou a esfera da própria burocracia 
municipal e da academia e adentrou a sociedade civil, em especial movimentos culturais, 
que compreenderam que a expansão e a melhoria dos serviços e direitos culturais passam em 
grande parte pelos órgãos públicos e, para tanto, por uma melhora na qualidade da gestão. Os 
avanços na institucionalidade passavam também pela reivindicação de contratação de mais 
servidores para a SMC7, que sofreu uma redução significativa de aproximadamente 37% em 
seus recursos humanos de 2007 a 2016, conforme demonstrado no gráfico a seguir:

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, Supervisão de Gestão de Pessoas, apud PREFEITURA DE SÃO PAULO, Caderno de Consulta Pública do Plano Municipal de Cultura (2016, p. 33).

6  Vide, por exemplo, declaração de Haddad em formação com jovens monitores culturais em 2015: 
“A cultura sempre foi importante e sempre será, mas faz tempo que ela não é tão necessária quanto hoje, para 
garantir que não haja retrocesso no Brasil”. Disponível em http://acaoeducativa.org.br/blog/2015/04/22/cultura-e-
necessaria-para-que-nao-haja-retrocesso-no-brasil-afirma-prefeito-fernando-haddad (Acesso em 01 fev 2019).
7  Cf. primeira proposta mais bem votada na 3ª Conferência Municipal de Cultura em 2013: “Reestruturar 
a Secretaria Municipal de Cultura e ampliar seu quadro de funcionários por meio de concursos públicos e plano de 
carreira (...)” (material na íntegra disponível no atalho da próxima nota de rodapé).

http://acaoeducativa.org.br/blog/2015/04/22/cultura-e-necessaria-para-que-nao-haja-retrocesso-no-brasil-afirma-prefeito-fernando-haddad
http://acaoeducativa.org.br/blog/2015/04/22/cultura-e-necessaria-para-que-nao-haja-retrocesso-no-brasil-afirma-prefeito-fernando-haddad
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Vale citar também que o tema da gestão apareceu nas três conferências municipais nas 
seguintes propostas: gestão participativa das políticas culturais (2004, 2009 e 2013), controle 
público das políticas culturais (2004 e 2013), estruturação administrativa das políticas culturais 
no município (2004 e 2013, sendo a mais votada) e descentralização das ações culturais pela 
cidade (2013).8

Nesse processo de fortalecimento da agenda pública das políticas culturais, reforça-se 
a necessidade de se analisar criticamente os modelos de gestão praticados, em especial por 
terceirização, via contrato de gestão, que se instalaram no governo do estado de São Paulo, em 
que as políticas públicas têm sido executadas majoritariamente por intermédio das Organizações 
Sociais (OSs) e que, na prática, por falta de reflexão e formulação, têm se constituído como 
única alternativa para os problemas de gestão enfrentados pelo poder público nessa esfera.As 
OSs na cultura não significaram necessariamente uma expansão na qualidade dos serviços, 
nem tampouco na oferta dos mesmos. Desviando-se da proposta idealizada pela Reforma do 
Estado conduzida pelos preceitos de Bresser Pereira9, elas têm sido utilizadas como maneira 
de contornar de forma legal os enquadramentos estabelecidos pela lei de responsabilidade 
fiscal, que, entre outras coisas, limitou os gastos com pessoal e a outras normativas que 
visam dar maior transparência e caráter republicano à contratação de servidores públicos. 
Muitas vezes, na perspectiva do movimento cultural, as OSs da cultura transformaram-se no 
que popularmente convencionou-se chamar de cabides de emprego10, uma vez que passam 
despercebidas dos olhares da opinião pública, gerados pelo desconhecimento de sua forma 
de funcionamento e ignorância do fato de que o financiamento advém dos cofres públicos.

É inegável, no entanto, a conquista de maior agilidade obtida na gestão por intermédio 
dos contratos de gestão, que se constituíram como alternativa ao excesso de amarras da lei de 
licitações, a 8.666/1996. Mas a crise econômica que abateu o Brasil e impactou a arrecadação 
fiscal nos anos de 2015 e 2016 demonstraram também a fragilidade política do modelo das 
OSs, que foi alvo de duros cortes orçamentários, sem discussões com a sociedade e sem 
despertar a mobilização, muito menos a resistência observada historicamente em outras áreas 
sociais em processos análogos.

8  A I Conferência Municipal de Cultura de São Paulo aconteceu de 18 a 20 de junho de 2004 no Palácio 
das Indústrias; a II, 23 a 25 de outubro de 2009 no Anhembi - Auditório Celso Furtado; e a III, de 2 a 4 de 
agosto de 2013 no Memorial da América Latina, precedidas por pré-conferências regionais. Os materiais oficiais 
estão disponíveis na página da SMC em www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/participacao_social/
conferencias/index.php?p=13871 (acesso em 21 jan 2019).
9  Mais sobre a proposta de Reforma do Estado, que não será abordada nesta pesquisa, está na obra PEREIRA, 
Luiz Carlos Bresser. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Lua Nova, v. 45, 1998. 
Disponível em https://books.google.com.br/books?id=I7tx8bBkxXcC&lpg=PA49&ots=9za4-Jz6pr&lr&hl=pt-
BR&pg=PA49#v=onepage&q&f=false (Acesso em 01 fev 2019).
10  Cf. CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; SIMÕES, Raísa Carvalho. A sobrevivência do modelo 
patrimonial na Reforma Administrativa Gerencial do Estado Brasileiro. PANOPTICA, v. 5, n. 1, p. 127-153, 2010. 
Disponível em www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/265 (Acesso em 01 fev 2019).

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/participacao_social/conferencias/index.php?p=13871
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/participacao_social/conferencias/index.php?p=13871
http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/265
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O CENÁRIO DA SMC E UM OUTRO MODELO POSSÍVEL NA CULTURA: 
OU A AUSÊNCIA DE UM MODELO?

A observação mais cuidadosa e a análise do que vem se passando na SMC ao longo das 
últimas décadas, mas sobretudo nas últimas gestões municipais, nos possibilita afirmar que a 
secretaria tem seguido uma espécie de não modelo ou o anti-modelo: a falta de planejamento, de 
sistematização e de alinhamento sobre as prioridades de atividades e projetos empurram a sua 
gestão para situações difíceis. No entanto, há alguns casos interessantes, que, se organizados, 
pensados e amplamente discutidos, podem vir a se tornar um modelo de gestão ou, ao menos, 
alternativas de inovações em determinados ramos da gestão de políticas públicas.

Um dos principais avanços verificados na cidade de São Paulo na gestão Haddad, a 
ampliação da ações, políticas e programas de cidadania cultural, foi fruto de um processo em 
conjunto com a sociedade civil, que ajudou a organizar um segmento cultural que se constituiu 
como um movimento social11, acabou por se caracterizar como uma alternativa que pode ser 
aprofundada com a gestão compartilhada de equipamentos estatais como as Casas de Cultura 
ou com equipamentos públicos não estatais como o Quilombaque, Pombas Urbanas etc. 
Programas importantes são executados por meio de editais anuais, Vai 1, Vai 2, Fomento ao 
Teatro, Prêmio Zé Renato, Piá, Vocacional e alguns outros pilotos como o Fomento ao Circo 
e o Redes e ruas.

Diferente dos equipamentos geridos por OSs, que dependem essencialmente do orçamento 
público para funcionar, os equipamentos públicos não estataisestão incrustados na dinâmica 
de suas comunidades. Estão localizados em locais públicos, que em alguns casos ainda 
carecem de regulamentação. Têm seus serviços básicos de água e luz custeados pelo poder 
público municipal e a administração é feita por ativistas culturais da região que, em alguns 
casos, transformam-se também em importantes lideranças comunitárias. As programações 
artísticas, as oficinas, cursos etc são gratuitas e, quando recebem apoio, são conquistados 
por intermédio de editais ou em copatrocínios. Estes espaços se efetivaram com o passar 
dos anos em verdadeiras casas de cultura, que asseguraram e permanecem assegurando a 
fruição artística e cultural de muitos cidadãos. Em diversos bairros de São Paulo, são estes 
equipamentos os únicos a possibilitar o contato com as mais variadas linguagens artísticas, 
oferecendo também formação técnica cultural e caracterizando-se como uma porta de entrada 
para acessar atividades além das escolares para considerar como possibilidade o mundo do 
trabalho da cultura.

Analisando um outro aspecto que reforça a necessidade de se pensar nestes novos arranjos, 
a variação histórica do orçamento da SMC não oscilou positivamente como a expansão dos 
seus programas e equipamentos podem nos levar a crer. Quando corrigidos pela inflação, nota-
se uma variação importante mas tímida. Assim, pode-se apontar a ampliação e a pulverização 

11  Surgimento do Movimento Cultural das Periferias. Ver aspectos desta gênese em MARINO e SILVA 
(2017).
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dos gastos para atividades fins como diferencial de gestão Haddad. Assim como as gestões 
Serra/Kassab optaram por investir na expansão de equipamentos culturais, principalmente 
na região central da cidade.

Em conjunto com este limitador orçamentário, a variação do número de servidores é 
um fator crítico. O número de processos, contratos, projetos em média por servidor disparou 
nos últimos anos. Com o aumento do número de equipamentos a situação ficou ainda mais 
grave. Assim como as mudanças de paradigmas da contratação artística, que, ao ampliar as 
apresentações, passaram a demandar também, mais fiscais, bem como a chegada às periferias 
também demandaram mais deslocamentos e tempo. Programas como o Piá e o Vocacional 
instituem um outro modelo também, ampliando os serviços da SMC para a população, por um 
lado, e assegurando certa estabilidade temporária para alguns artistas, por outro. A ausência 
de planos de carreira satisfatórios também se tornaram agravantes. Metade dos servidores da 
SMC ocupavam cargos em 2015, pois a cada dois servidores um detém cargo de “chefia”. Na 
prática, esta situação esconde uma solução adotada para minimizar os problemas da gestão, 
já que os cargos mais baixos foram sendo transformados com o tempo numa forma de trazer 
servidores não concursados (livre provimento), mas com salários muito baixos e, portanto, 
via de regra, sem o reconhecimento necessário para solucionar os principais problemas 
enfrentados pela gestão.

Estas mudanças entre a proporção de recursos aplicada em cada grupo de despesas 
estão sintetizadas na evolução da aplicação dos recursos da SMC ao longo dos anos, expressa 
no gráfico a seguir:

Fonte: Supervisão de Controle Orçamentário da SMC, 2015.
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Aqui é possível observar as mudanças de diretrizes das gestões municipais em termos 
de reorientação da destinação de recursos. Como a análise é proporcional, independente do 
volume de recursos destinado para a secretaria por ano e desta em relação ao orçamento 
municipal como um todo, a alocação indica prioridades de quem dirige o órgão no município. 
Os dados parecem evidenciar uma inversão de prioridades no ano de 2014 (primeira LOA12 
em execução elaborada pela gestão Haddad), garantindo que, pela primeira vez na série 
histórica, mais de 50% do total do orçamento executado seja com atividades fins da cultura, 
como programações, projetos, editais, e destinação de recursos a grupos.

Chama a atenção a curva decrescente de gastos com salários e benefícios com servidores, 
que geram a necessidade da reorganização administrativa, que será tratada a seguir. Além disso, 
uma parte do que antes era executado diretamente por servidores passa a ser compartilhado 
e coproduzido com a sociedade em atividades fins. Exemplo desse movimento é o Programa 
Agentes Comunitários de Cultura; ou o Programa Jovem Monitor Cultural. Ambos, neste 
gráfico considerados atividades fins por serem recursos destinados a programas culturais, 
colaboram para que a Secretaria de Cultura reinvente o seu próprio formato de operação, 
contando com agentes da sociedade civil compartilhando atividades da rotina da secretaria e 
de pontes desta com seu entorno.

Portanto, este contexto de desafios internos e externos à SMC, o estágio de amadurecimento 
das políticas culturais, criam o terreno para o ponto de partida da reforma administrativa da 
Secretaria Municipal de Cultura.

O HISTÓRICO E PASSOS DO PROCESSO DE AGENDA, IMPLEMENTAÇÃO 
E FORMALIZAÇÃO DA REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Em janeiro de 2013, o Secretário Juca Ferreira assume a pasta da Cultura e faz uma 
série de encontros de escuta denominados #ExisteDiálogoEmSP. Já ali aparecia a preocupação 
do movimento cultural organizado sobre a fragilidade do aparato administrativo da SMC. 
Em agosto do mesmo ano acontece a III Conferência Municipal de Cultura. Nela, a primeira 
demanda mais votada: reestruturação da SMC, com ampliação de sua capacidade administrativa.

Ao longo de 2014 são conduzidos inúmeros debates sobre reestruturação inconclusivos 
com a equipe de diretores e administrativa da SMC. Diante de um histórico cristalizado de 
como a secretaria trabalhava até então, continua o forte paradigma de fragmentação naquele 
momento: de construir unidades autônomas, com departamentos jurídicos e contábeis próprios, 
sua própria equipe administrativa, com orçamento próprio, com estruturas espelho replicadas 
por boa parte dos espaços mais tradicionais. No entanto, espaços menores e menos conhecidos 
ficavam à mercê das possibilidades de execução de orçamento.

12 Em 2013, primeiro ano da Gestão Haddad, executa-se o orçamento herdado da gestão anterior e aprova-
se, ao final do primeiro ano, a peça elaborada pelo novo executivo municipal, demonstrando suas prioridades.
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Em janeiro de 2015, o Secretário Juca Ferreira volta para o Ministério da Cultura, no 
início do segundo mandato do Governo Dilma; e Nabil Bonduki, que cumpria mandato como 
vereador da cidade, reconhecido pela relatoria do Plano Diretor de São Paulo e pela autoria da 
Lei do VAI - Valorização de Iniciativas Culturais, assume com a missão de dar continuidade 
e concretude aos processos iniciados nos anos anteriores.

Em julho de 2015, a Coordenação Administrativa Financeira da Secretaria, a 
partir de um estudo que fez sobre os custos e modelos de contratos em toda a secretaria 
(como dissemos, em mini-administrativos fragmentados) faz propostas para uma Reforma 
Orçamentária em 2016, visto que aproximava-se o período da elaboração da Lei Orçamentária 
Anual - LOA por parte do executivo. Neste processo, as secretarias são consultadas e no caso 
da SMC a fragmentação administrativa se refletia também na organização orçamentária, que 
só se agravava à medida que os movimentos organizados demandavam “dotação própria” para 
cada ação.O histórico de orientações dos técnicos em orçamento da burocracia da prefeitura 
para a SMC sempre foi o de diminuir unidades orçamentárias e dotações, para facilitar a 
coordenação e evitar a gestão muito fragmentada de pequenas frações orçamentárias ao longo 
do ano. Como resposta a uma nova dinâmica mais integrada e atendendo a estas orientações, 
a LOA é enviada no formato da nova estrutura desejada, agrupada em 5 grandes áreas, que já 
refletiam o agrupamento dos “tipos” de ações da Secretaria de Cultura:

● Um conjunto de ações referentes ao Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura 
(as que ficam consideradas como transversais em todas as áreas), na Unidade 
Orçamentária 25.10;

● Os dois espaços de administração indireta (Fundação Theatro Municipal - FTM) 
e a Empresa de Audiovisual SPCine;

● O conjunto das Bibliotecas, agrupando ali a referência da Biblioteca Mário de 
Andrade, pelo porte e como referência para as demais do Sistema Municipal de 
Bibliotecas, espalhadas pela cidade, na Unidade Orçamentária 25.30;

● O conjunto referente a equipamentos de memória da cidade: Museus, Arquivo 
Histórico, e Departamento do Patrimônio Histórico, áreas e conselhos correlatos, 
na Unidade Orçamentária 25.50;

● O conjunto das ações, editais e programas de fomentos e cidadania, na Unidade 
25.70;

● O conjunto dos Centros Culturais, que ficam estipulados como espaços de 
referência em cada território, para demais equipamentos e agentes, na Unidade 
Orçamentária 25.60.
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A reorganização primeiro do orçamento já se constituía como um estímulo institucional 
ao trabalho conjunto de áreas antes fragmentadas e uma melhor visualização do planejamento 
da destinação de recursos por tipos de ações da SMC. Ainda em julho de 2015, em paralelo com 
a construção da nova organização orçamentária, inicia proposição da Reforma Administrativa 
junto à Secretaria de Gestão, inicialmente com a intenção de que fosse um Projeto de Lei 
(PL). Em outubro de 2015, adota-se a estratégia de ser um decreto com cargos existentes e 
estrutura mínima formalizada simultaneamente ao desenho do PL.

Em dezembro de 2015, diante do amadurecimento da nova organização orçamentária, 
do contexto de escassez de equipes administrativas locais e, ainda, com a perspectiva de 
implantação na virada do ano do Processo Eletrônico em substituição aos processos em papel, 
a proposta de administrativo centralizado para toda SMC é acatada pelos diretores gerais, 
administrativos e pela equipe de gestão da secretaria.

Em janeiro de 2016 se dá o início da implantação de mudanças na organização 
administrativa, com a centralização de uma única Coordenadoria de Administração e Finanças 
(CAF) na sede, o que implicou, inclusive, mudança de local de trabalho de equipes, agrupamento 
de outras e a mudança no formato de operação do orçamento (com a reorganização das 
Unidades Orçamentárias) e da forma de processar contratações (com a implantação do Processo 
Eletrônico - SEI13 - Sistema Eletrônico de Informações).

De julho a setembro de 2016, foi o tempo de elaboração conjunta com cada área para 
a definição de estrutura, atribuições e quadros de cargos. Surgem polêmicas e divergências, 
que exigem busca de alternativas, negociação com as áreas e tomadas de decisão do gabinete.
De outubro a dezembro de 2016 inicia a tramitação do processo14, que parte da SMC para a 
Secretaria de Gestão e outros órgãos para validar o desenho e todas as informações. Em 12 
de Dezembro de 2016, publica-se o decreto nº 57.528, que dispõe sobre a reorganização e as 
atribuições da Secretaria Municipal de Cultura, cria e altera a denominação de equipamentos 
culturais, bem como altera a denominação e a lotação dos cargos de provimento. Oficializa-
se, então, aquilo que foi gradativamente implantado ao longo do ano. Além disso, todas as 
denominações de equipamentos passam a contar com a referência ao municipal ou à cidade 
no nome formal do espaço, tentando evidenciar melhor para a população aonde o recurso 
municipal de cultura estava sendo destinado15.
13  Mais informações sobre o Projeto em https://softwarepublico.gov.br/social/sei (Acesso em 01 fev 2019). 
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Gestão, escalonou a implantação gradativa e obrigatória por 
tipos de processos. Logo no início de 2016, os tipos de processos de contratação, que representam cerca de 80% do 
que viabiliza as atividades fins da SMC, passaram, obrigatoriamente, para o meio eletrônico. A convergência desta 
transição com as demais alterações que a SMC estava fazendo no orçamento e na reorganização administrativa 
acabou criando eixos que potencializavam a necessidade de mudança entre si, num arranjo institucional que teria 
mais capacidades técnico-administrativas a partir do uso das novas ferramentas.
14 Número do processo: 2016-0.216.206-5.
15  Equipamentos municipais de excelência costumam ser confundidos como sendo da iniciativa privada, 
geridos por OSs ou, ainda, de nível Estadual. Exemplos: o Centro Cultural São Paulo (CCSP), ao lado da estação 
Vergueiro do Metrô, costuma ser considerado erroneamente, tanto pelo nome, como pela proximidade com o 
metrô, como um equipamento da esfera Estadual. A partir da nova denominação, passa a se chamar Centro Cultural 
da Cidade de São Paulo.

https://softwarepublico.gov.br/social/sei
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Portanto, foram elementos centrais no contexto de implantação da reorganização 
administrativa a expansão de atividades e equipamentos da SMC, com aumento crescente 
de programas, equipamentos e parcerias, mas sem aumento proporcional nem atualização da 
estrutura de operação. Os atores internos das equipes da secretaria, historicamente, muitas 
vezes eram levados a consolidar, a título de “descentralização administrativa”, uma visão 
extremamente insulada, que já não se sustentava diante do tamanho da secretaria e das 
possibilidades tecnológicas de aparato administrativo. Além disso, iniciou-se um debate sobre 
novos modelos de gestão de equipamentos junto à sociedade civil, por meio das possibilidades 
da legislação que havia entrado recentemente em vigor: o novo Marco Regulatório conhecido 
como MROSC16.

O quadro herdado era de excelência de alguns equipamentos, por um lado, mas um 
conjunto de precariedades muito grande do conjunto, especialmente no que diz respeito à 
dimensões administrativas. Órgãos de controle, como o Tribunal de Contas Municipal, ou a 
própria Controladoria Geral do Município começaram a questionar valores de contratações 
similares dentro da SMC com discrepâncias, fruto da falta de um controle mais centralizado.
De partida, a fragmentação excessiva gerou a necessidade de padronização de procedimentos 
como etapa preliminar à unificação de parte das equipes, que ocorreu ao longo de 2016. 

Como não há criação de cargos por meio de decreto - apenas reorganização - foi 
necessário criar um conceito, para traduzir o desenho proposto, de “governança colaborativa”. 
Significava, na prática, a necessidade de que os Centros Culturais trabalhassem de forma 
articulada, mesmo sem ter um cargo hierárquico geral superior a todos os centros culturais; 
que a Biblioteca Mário de Andrade trabalhasse de forma articulada com o Sistema Municipal 
de Bibliotecas, sem relação hierárquica com elas; a de que o novo Departamento de Museus 
atuasse em conjunto com o Arquivo Histórico Municipal e com o Departamento de Patrimônio 
Histórico, em reuniões periódicas e tendo diretrizes e projetos em comum, compartilhando o 
mesmo orçamento, mesmo sem uma direção geral acima das três áreas.

De maneira geral, podemos considerar como avanços possíveis por este Decreto para 
a situação administrativa da SMC alguns eixos:

Primeiro, uma atualização das finalidades da SMC e das atribuições das áreas, que 
estavam defasadas em relação às políticas culturais contemporâneas. Também, como resposta 
aos desafios colocados, a institucionalização de mecanismo de gestão territorial com a definição 
de regiões administrativas da SMC (em articulação com o Plano Municipal de Cultura). Nesse 
olhar mais sistêmico e planejado sobre o território, alguns equipamentos foram elevados à 
categoria e à função de articulação como Centros Culturais, não necessariamente pelo seu 
tamanho, mas pela redefinição de seu papel (ser uma referência regional de articulação 
territorial). Também se formaliza áreas existentes de fato, mas ainda não institucionalizadas 

16  Lei Federal 13019/14 e alterações posteriores, em vigor nos municípios a partir de 2017. Disponível em 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm (Acesso em 01 fev 2019).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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(Coordenadorias de Programação e de Cidadania; Departamento de Museus; área administrativa 
central de Contratação Artística) e se propicia a atuação integrada de áreas e equipamentos 
semelhantes (Coordenadoria dos Centros Culturais).

Do ponto de vista da racionalidade administrativa, otimiza-se processos e padroniza-
se procedimentos, centralizando grande parte da área administrativa numa CAF comum para 
toda a SMC, aproveitando-se das inovações e facilidades do Processo Eletrônico como mote 
impulsionador de uma gestão mais moderna de processos e procedimentos administrativos. 
Também do ponto de vista burocrático, regulariza-se a situação dos servidores, alocando-os 
formalmente nas unidades onde trabalham. Há ainda um impacto significativo ao se diminuir 
a fragmentação da legislação vigente: como foi dito, a estrutura anterior era de 1975, com 
sucessivas alterações parciais não consolidadas.

Do ponto de vista dos desafios da implementação, destaca-se a implantação parcial 
gradativa anterior à formalização, que auxiliou, inclusive, em ajustar o modelo que viria a 
ser formalizado. O processo eleitoral e a possibilidade de oficialização apenas por decreto 
deixam a estrutura um pouco mais frágil em termos de perenidade da proposta17. No entanto, 
o passo dado marcou a configuração da secretaria nos anos seguintes, mesmo após a mudança 
de gestão.

COMPARTILHANDO PASSOS PARA AÇÕES CONJUNTAS ESTADO E 
SOCIEDADE

Ao longo dos anos 1990, estudos sobre o gerencialismo e novos arranjos organizacionais 
deixavam de fora um grande conjunto de fatores, que impactam nas capacidades de governo 
e que transcendem os limites e potencialidades da extensa literatura sobre estatização X 
privatização e sobre demais configurações em contratos de gestão com organizações sociais 
e similares.

As novas circunstâncias e diretrizes do novo governo impeliram a SMC a realizar 
uma reorganização administrativa que buscasse corresponder de forma mais adequada ao 
novo cenário de demandas e de interação com a sociedade civil. No campo das políticas 
culturais, parece ser necessário uma agenda de pesquisa que aponte se arranjos institucionais 
mais participativos - que criam mecanismos para serem mais permeáveis à co-produção de 
políticas em todas as etapas do ciclo de políticas públicas, e não somente em espaços formais 
de controle social - gerariam mais capacidades estatais, conforme figura a seguir:

17  A Gestão Doria, com o Secretário de Cultura André Strum, fez algumas alterações na reforma por 
meio do Decreto Municipal 58.207, de 24 de Abril de 2018. No entanto, a reordenação administrativa das áreas 
meio foi mantida. A alteração mais significativa foi a transformação da Coordenadoria de Cidadania Cultural em 
uma Coordenadoria para Contratos de Gestão. Aqui há uma evidente mudança de orientação de como realizar a 
atividade finalística da SMC, na tentativa aparente de replicar o modelo de gestão cultural do governo do Estado 
de SP. Uma agenda de estudos futuros deve abordar o assunto.
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Fonte: Pires e Gomide, (2016).

Conforme o diagrama, objetivos da política determinam arranjos institucionais. Estes, 
por sua vez, são constituídos por capacidades técnico-administrativas e capacidades político-
relacionais. Esse conjunto influencia os resultados da política.

Se partirmos do pressuposto que um dos objetivos centrais e indissociáveis de várias 
das políticas culturais é ser construída em conjunto com os “fazedores” da própria cultura, 
fazendo-os ganhar espaço, recursos, visibilidade, circulação, difusão da sua obra para que seja 
mais acessível e conhecida pela própria comunidade e circule o máximo possível, aplicando-o 
a este modelo, poderíamos considerar a hipótese de que o arranjo institucional que permite 
e potencializa co-produções entre Estado e Sociedade no campo da Cultura, apontada no 
diagrama, resultaria em inovações e produtos mais condizentes com o objetivo da própria 
política cultural. Políticas deste tipo, em que a forma de fazer conjuntamente importa tanto 
quanto os demais resultados pretendidos, parecem centrais no estudo e compreensão de pistas 
sobre tendências de arranjos contemporâneos no campo das políticas culturais que apontem 
na direção de maior participação. A reorganização administrativa da SMC neste momento já 
começava a apontar nesta direção.

Nesse sentido, a partir desta concepção de que Estado e Sociedade devem agir 
conjuntamente na co-produção de políticas culturais, as dimensões de capacidades constitutivas 
presentes no diagrama (técnico-administrativa e político-relacional) seriam realizadas em 
co-participação: em outras palavras, sociedade e burocracia seriam impelidos, neste novo 
cenário de relação entre Estado e sociedade, a entrar numa dinâmica de co-produção nas 
dimensões administrativa e relacionais, promovendo novos horizontes de ações em sinergia 
e complementaridade. Trata-se, assim, de uma configuração de Estado alternativa, em que o 
limiar que o divide da sociedade já não é tão acentuado. Ao contrário, interessa, literalmente 
- como interesse público -, criar, promover e potencializar ações públicas em conjunto na 
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perspectiva de fortalecimento do processo democrático. Para tanto, a estrutura institucional 
deve corresponder a este desafio e ser montada em sintonia com esta perspectiva.

O foco do redesenho da SMC abrangeu duas vertentes: os aspectos relativos às chamadas 
áreas-meio (administrativas), para que respondessem com mais qualidade, com ganho de 
escala e de eficiência no processamento burocrático e de contratações; e o fortalecimento 
institucional de áreas finalísticas, em formatos de implementação diversos que contemplem 
também parcerias a partir do Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 
(MROSC); e a cogestão de/para/com a sociedade civil e com outros órgãos e secretarias do 
município.Em três dimensões: diálogo com o território e valorização da identidade e cultura 
local; potencializar construções de políticas em conjunto com movimentos, de forma permeável 
entre Estado e Sociedade (capacidades político-relacionais); remodelar e atualizar estruturas 
em conjunto com os/as trabalhadores/as destas, a partir deles e do novo contexto (capacidades 
técnico-administrativas).

De forma mais específica, podemos identificar 5 buscas:a) otimizar o trabalho da área 
meio da Secretaria, centralizando grande parte da área administrativa na Coordenadoria de 
Administração e Finanças, antes pulverizada pelas diversas áreas e equipamentos da SMC;b) 
melhorar, ainda que de forma incremental, o funcionamento da área fim da SMC, estruturando 
áreas então existentes na prática que ainda não estavam no organograma oficial e propiciando 
uma melhor articulação da gestão de equipamentos semelhantes, que tendem a operar de forma 
autônoma e desarticulada;c) regularizar a nomenclatura e a alocação dos cargos em comissão da 
Secretaria, atualizando os normativos vigentes, para que respondessem melhor às necessidades 
da SMC;d) diminuir a fragmentação da legislação vigente, consolidando a estrutura, listando 
os equipamentos existentes, padronizando suas nomenclaturas e vinculando-os claramente 
às respectivas unidades responsáveis;e) formalizar a criação das Regiões Administrativas da 
SMC e de novas casas de cultura e centros culturais que respondem a demandas históricas da 
sociedade e contribuem para a territorialização da política de cultura, em consonância com 
as diretrizes do Plano Municipal de Cultura.

Portanto, sociedade e burocracia seriam impelidos, neste novo cenário, a entrar 
numa dinâmica de co-produção, promovendo novos horizontes de ações em sinergia e 
complementaridade: uma configuração de Estado alternativa, em que o limiar que o divide 
da sociedade já não é tão acentuado. Ao contrário, interessa, literalmente - como interesse 
público -, criar, promover e potencializar ações públicas em conjunto na perspectiva de 
fortalecimento do processo democrático. Assim, uma nova dinâmica burocrática arriscada 
pela SMC em conjunto com a nova estrutura e repertório da sociedade complexificados no 
pós-2013, abrindo a participação na direção do “fazer junto”, retoma os desafios por Chauí 
(1995) e aponta para uma agenda de estudos sobre as novas institucionalidades e capacidades 
socio-estatais em sinergia nas políticas culturais.



762

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHAUÍ, Marilena. Cultura política e política cultural. Revista de Estudos Avançados USP, 
São Paulo , v. 9, n. 23, p. 71-84, Abr 1995 . Disponível em <http://ref.scielo.org/cq8gvm>. 
Acesso em 01 fev 2019.http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141995000100006 .

DAGNINO, E. Cultura, cidadania e democracia: a transformação dos discursos e práticas 
da esquerda brasileira. In: ALVAREZ, S.; DAGNINO, E.; ESCOBAR, A. (Org.). Cultura e 
política nos movimentos sociais latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte: Editora 
da UFMG, 1998.

MARINO, A.; SILVA, G. Política Cultural e Território: dos Pontos de Cultura ao Programa 
de Fomento à Cultura de Periferia In: Anais do VIII Seminário Internacional de Políticas 
Culturais, 23 a 26 de maio de 2017, Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2017.

OREIRO, José Luís. Origem, causas e impacto da crise. Valor econômico, v. 13, n. 09, 
2011. Disponível emwww.ihu.unisinos.br/173-noticias/noticias-2011/500801-origem-causas-
e-impacto-da-crise. Acesso em 08 fev 2019.

PIRES, Roberto Rocha Coelho; GOMIDE, Alexandre de Ávila. Governança e capacidades 
estatais: uma análise comparativa de programas federais. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 
24, n. 58, p. 121-143, Junho/2016 . Disponível em <http://ref.scielo.org/z4sdj4>. Acesso em 
01 Nov. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/1678-987316245806 .

PREFEITURA DE SÃO PAULO, Caderno de Consulta Pública do Plano Municipal de 
Cultura, 2016. Disponível emwww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/relatorios/
index.php?p=19964. Acesso em 28 jan 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. SMC no Território: articulando as políticas 
culturais na cidade de São Paulo. 2014. Disponível emhttps://issuu.com/smcsp/docs/
apostila_smc_no_territorio. Acesso em 01 fev 2019.

SOTO, C. et al. Políticas públicas de cultura: os mecanismos de participação social. In: 
RUBIM, A. Políticas públicas para cultura no governo Lula. Salvador: Edufba, 2010. 
p. 25-48. Disponível emhttps://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/525/6/Politicas%20
culturais%20governo%20lula.pdf#page=27. Acesso em 08 fev 2019.

http://ref.scielo.org/cq8gvm
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141995000100006
http://www.ihu.unisinos.br/173-noticias/noticias-2011/500801-origem-causas-e-impacto-da-crise
http://www.ihu.unisinos.br/173-noticias/noticias-2011/500801-origem-causas-e-impacto-da-crise
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/relatorios/index.php?p=19964
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/relatorios/index.php?p=19964
https://issuu.com/smcsp/docs/apostila_smc_no_territorio
https://issuu.com/smcsp/docs/apostila_smc_no_territorio


763

SOUZA, C. H. L. A que vieram as conferências nacionais? Uma análise dos objetivos 
dos processos realizados entre 2003 e 2010. Texto para discussão Ipea 1718. Rio de 
Janeiro: Ipea, 2012. Disponível em:www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=13506. Acesso em 08 fev 2019.

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=13506
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=13506


A
na

is 
d

o 
X 

Se
m

in
ár

io
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Po

lít
ic

as
 C

ul
tu

ra
is 

06
 a

 0
9 

d
e 

m
ai

o 
d

e 
20

19
 •

 F
un

d
aç

ão
 C

as
a 

d
e 

Ru
i B

ar
bo

sa
 •

 R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 •

 B
ra

sil

764

FEDERALISMO E RELAÇÕES 
INTERGOVERNAMENTAIS: UMA ANÁLISE DOS 

PROCESSOS DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS 
SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA

Rafael Aquino1

RESUMO: A artigo tem como objetivo analisar a efetividade da indução federativa 
na tomada de decisão dos municípios em pactuar com a política de organização 
intergovernamental da gestão cultural, proposta pelo Sistema Nacional de Cultura. 
A partir da análise documental e da coleta de material empírico, realizada por 
meio de estudos de caso, busca-se evidenciar os aspectos discricionários, formais, 
técnicos, sociais e políticos envolvidos no processo de implementação e gestão 
dos Sistemas Municipais de Cultura. Foram tomados como objetos do estudo de 
caso os municípios de Betim, Contagem, e Sabará, em função das diferenciações 
políticas, administrativas e de recursos financeiros disponibilizados para viabilizar 
suas políticas locais de cultura. As administrações municipais objeto do estudo têm 
população superior a 100 mil habitantes e possuem Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) entre os patamares alto e médio. Minas Gerais é o 
estado da federação com o maior número de municípios, somando um total de 
853 governos locais, que possuem situação econômica e formação socioespacial 
bastante diversa. Neste contexto, o conjunto de municípios que formam a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) permite elaborar uma contribuição 
conceitual e analítica referente à efetividade do desenvolvimento local das políticas 
públicas de cultura, estabelecidas em regime de cooperação intergovernamental. 

PALAVRAS-CHAVE: Federalismo, Relações Intergovernamentais, Municípios, 
Políticas Culturais, Sistema Nacional de Cultura. 

INTRODUÇÃO

Os estudos empreendidos no campo das relações intergovernamentais e da 
organização federativa do Brasil são fundamentais para compreender as peculiaridades 
do desenho institucional que consiste na descentralização de diversas políticas 
1  Mestre em Ciências Sociais pela Puc Minas, na linha de pesquisa Políticas Públicas, 
Poder Local e Participação. Idealizador da Casa Criativa de Contagem e coordenador de projetos da 
Associação Move Cultura. E-mail: emaildoaquino@gmail.com
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públicas e programas governamentais. O formato sistêmico desenvolvido para viabilizar a 
gestão das políticas públicas em regime de cooperação possibilita a integração administrativa 
entre a União, os estados e os municípios. A institucionalização dos canais de participação da 
sociedade civil, organizados por meio das instâncias de formulação, controle, deliberação e 
consulta pública, a exemplo dos conselhos, conferências e fóruns intersetoriais, são também 
elementos essenciais na configuração destes padrões de governança democrática. 

O presente trabalho consiste num estudo de caso desenvolvido com o intuito de identificar 
os graus de efetividade das ações do Ministério da Cultura (MinC) que buscam induzir a 
adesão dos governos subnacionais (estados e municípios) ao Sistema Nacional de Cultura, 
que possui como objetivo central introduzir na agenda dos governos locais o cumprimento 
de suas obrigações constitucionais correspondentes ao dever de proteger, apoiar, promover 
e garantir o pleno exercício dos direitos culturais. Os estados e municípios que formalizam 
sua adesão ao SNC se comprometem a implementar seus próprios sistemas de cultura. No 
entanto, a tomada de decisão das administrações municipais em assumir novas competências 
no campo das políticas públicas e de realizar a gestão em regime de cooperação com os 
demais entes federativos (estados e/ou União) deriva de um cálculo do qual são considerados, 
simultaneamente, os custos e benefícios envolvidos em assumir a provisão de serviços em 
determinados setores. Por outro lado, entra em cena a avaliação em relação aos recursos 
estruturais, fiscais e administrativos com os quais cada administração necessita contar para 
desempenhar determinada atribuição (ARRETCHE, 2000).

Para o desenvolvimento deste trabalho foi tomado como referência a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH), considerada a terceira maior RM do país, constituída por 34 
municípios, que reproduzem a expressiva heterogeneidade política, administrativa e econômica 
característica dos municípios brasileiros. Estas diferenciações são os principais fatores que 
determinam as profundas desigualdades existentes entre os municípios quanto à capacidade 
de administrar a gestão das políticas públicas (ARRETECHE, 2000).  Os aspectos vocacionais 
e cívicos de cada localidade também podem interferir no alinhamento dos municípios com as 
políticas induzidas pelo governo federal. 

Neste contexto, foram tomados como referência os municípios de Betim, Contagem 
e Sabará, que no arranjo socioespacial da RMBH, fazem parte do conjunto de cidades com 
população superior a 100 mil habitantes, que possuem maior densidade econômica e capacidade 
administrativa. Contudo, eles se diferenciam quanto à abrangência e desenvolvimento no âmbito 
das políticas culturais, mesmo que executadas em regime de cooperação intergovernamental, 
que tem por princípio estabelecer um modelo padronizado de gestão. Os três municípios 
escolhidos tiveram sua formação influenciada pelo ciclo do ouro em Minas Gerais, que se 
iniciou no século XVII. A descoberta de ouro em Sabará deu origem ao primeiro povoado do 
estado e à construção de um dos primeiros aglomerados urbanos da região sudeste do país. 
A necessidade de abastecer a região da mineração deu origem ao povoamento dos atuais 
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municípios de Betim e Contagem, que se emanciparam no início do século XX. A partir da 
década de 1940, os dois municípios passaram a abrigar grandes plantas industriais, o que 
contribuiu para ambos se transformarem nas cidades mais populosas do estado e destaque na 
economia regional e nacional.  

O objetivo de identificar os impactos da indução federativa no reordenamento de 
atribuições das administrações municipais, na esfera das políticas públicas de cultura, procura 
evidenciar os graus de efetividade atribuídos ao SNC, no que corresponde à implementação 
dos Sistemas Municipais de Cultura. Como variáveis independentes foram considerados o 
alinhamento ideológico das coalizões partidárias existentes entre os níveis de governo no plano 
federativo e a capacidade política, administrativa e financeira dos municípios disponível para 
assegurar o desenvolvimento da cultura local. Os estudos de caso foram também orientados 
a partir da revisão bibliográfica pertinente ao campo das relações intergovernamentais, 
organização federativa, o conceito antropológico de cultura, sua posição no conjunto dos 
direitos fundamentais, estruturação das políticas culturais no Brasil, o histórico, principais 
diretrizes e o estágio atual do SNC.

INDUÇÃO FEDERATIVA E A FORMULAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE 
CULTURA 

O desenho institucional brasileiro passou por diferentes mudanças ao longo das transições 
políticas, que conduziram ao fim dos regimes autoritários. A ratificação da Constituição de 
1988, reestabeleceu as bases do Estado federativo brasileiro, promoveu a descentralização 
fiscal e reconheceu a autoridade política dos níveis de governos estaduais e municipais. O 
governo federal, passou a induzir os estados e municípios, por meio de legislações específicas 
e transferências financeiras, a assumirem os crescentes gastos com as políticas sociais. A 
organização dos “sistemas” para a gestão das políticas públicas em regime de colaboração 
intergovernamental e com a participação da sociedade civil, tornou-se instrumento estratégico 
na execução de programas e projetos em diferentes áreas. Conforme Cunha Filho (2007), a 
organização sistêmica das políticas públicas promove a integração entre os órgãos governamentais, 
coordena a distribuição de competências, otimiza a aplicação dos recursos, propicia eficiência 
e universalidade no atendimento à população.

Neste sentido, o Sistema Nacional de Cultura (SNC) foi formulado e estruturado para 
induzir os governos subnacionais a assumirem suas competências e atribuições na gestão 
pública de cultura. O Ministério da Cultura possui a responsabilidade de coordenar a gestão 
do sistema em regime de cooperação com os órgãos responsáveis pela gestão cultural dos 
estados e municípios. O SNC tem como objetivo introduzir na agenda dos governos locais 
o cumprimento de suas obrigações constitucionais correspondentes ao dever de proteger, 
apoiar, promover e garantir o pleno exercício dos direitos culturais. Dessa forma, propõe 
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o fortalecimento institucional da administração pública na gestão das políticas culturais 
desenvolvidas no território nacional. A arquitetura do SNC prevê a articulação e a pactuação 
na esfera das relações intergovernamentais, concomitante ao exercício pleno da cidadania, 
ancorado nos princípios da democracia participativa, conforme determina a CF-88. A União, 
os estados e os municípios devem implementar uma estrutura própria que compreende nove 
elementos constitutivos, sendo cinco considerados centrais, como o órgão gestor de cultura, 
as instâncias de participação através dos conselhos de políticas culturais e das conferências 
de cultura, os planos de cultura que estruturam programas e ações de longo prazo que 
garantam a valorização e a preservação da diversidade cultural, e o sistema de financiamento 
à cultura. Os demais elementos constitutivos do sistema são: sistemas setoriais de cultura, 
comissões intergestores (tripartite e bipartites), sistemas de informações e indicadores culturais 
e programa de formação na área da cultura.

A proposta de organização sistêmica da cultura surgiu primeiramente em 2002, na 
publicação “A Imaginação a Serviço do Brasil – Programa de Políticas Públicas de Cultura”. 
No campo de pesquisa das políticas culturais brasileiras, este documento é considerado 
imprescindível para compreender a linha de atuação do MinC rumo à consolidação de políticas 
estruturadas com base na articulação entre os entes federativos. A partir de 2003, o MinC, 
passou a empreender uma série de iniciativas com foco na implementação de políticas públicas 
de cultura que incorporassem as formulações expressadas no documento “A Imaginação a 
Serviço do Brasil”. A adoção do conceito antropológico de cultura como parâmetro norteador 
das ações do MinC, permitiu o estabelecimento de um novo significado para o papel da cultura 
no campo das políticas públicas, as ações desenvolvidas foram marcadas pelo diálogo com 
diferentes instituições e esferas de governo. A abertura dos canais de participação inaugurou 
a inserção da sociedade civil na agenda ministerial, com a função de exercer o controle e 
subsidiar a elaboração de políticas públicas para o setor cultural. Neste período, ocorreu a 
reformulação do Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC), realização de seminários 
em todas as regiões do país, organização de consultas públicas, criação das Câmaras Setoriais 
de Cultura, apoio às conferências de cultura dos estados e municípios, que antecederam a 
Primeira Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2005 (CALABRE, 2011; GARCIA, 
2013). A política nacional de cultura passou a ser delineada por três dimensões: simbólica, 
econômica e cidadã.

A integração federativa do SNC é realizada de forma voluntária, em função da autonomia 
constitucional de caráter político e administrativo dos governos subnacionais. A princípio a 
adesão dos estados e municípios ao SNC foi realizada com a assinatura de Protocolos de Intenção 
(2005 e 2006) e posteriormente com a assinatura do Acordo de Cooperação Federativa. Dessa 
forma, governadores e prefeitos se comprometem a estruturar sistemas de cultura instituídos 
por leis próprias, implementando pelo menos cinco dos nove elementos constitutivos do SNC: 
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Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, Conselho de Política Cultural, Conferência de 
Cultura, Plano de Cultura e Sistema de Financiamento da Cultura.

Os esforços em busca da institucionalização e implementação do SNC, qualificou o 
debate sobre a gestão cultural no Brasil. Neste percurso, foram realizadas três Conferências 
Nacionais de Cultura, sendo a primeira em 2005, com o tema “Estado e Sociedade Construindo 
Políticas Públicas de Cultura”; a segunda em 2010, com o tema “Cultura, Diversidade, Cidadania 
e Desenvolvimento”, e a terceira em 2013, com o tema “Uma Política de Estado para a cultura: 
Desafios do Sistema Nacional de Cultura”.  As conferências de políticas públicas acumulam 
a capacidade de aprimorar as RIG’s e a participação social no campo democrático.

Elas são convocadas por decreto presidencial que delimita a temática e delega o dever de 
organizá-las aos respectivos ministérios. Ao regulamentá-las, o ministério em questão 
detalha os temas e objetivos e estabelece as comissões organizadoras, os cronogramas 
e os regulamentos para a implantação das reuniões regionais e para as eleições de 
delegados. Neste sentido, as conferências constituem espaços de participação que 
requerem esforços diferenciados, tanto de mobilização social quanto de constituição 
da representação em torno da definição de uma determinada política pública (FARIA, 
PETINELLI, 2011).

As conferências de cultura realizadas nos estados e municípios formaram uma ampla 
plataforma de participação e deliberação, que subsidiou as três conferências nacionais, em 
que o SNC figurou entre os temas. As ações de implementação do SNC tiveram um forte 
estímulo em 2005, quando ocorreram, paralelamente, o envio ao Congresso Nacional da 
Proposta de Emenda à Constituição para instituir o SNC (PEC nº 416/2005) e a realização da 
Primeira Conferência Nacional de Cultura, quando seus objetivos, diretrizes e normas foram 
amplamente debatidos com a sociedade civil e representantes das administrações municipais, 
que nessa ocasião assinaram o protocolo de intenções, firmando o compromisso de cooperar 
para a implementação do sistema. A PEC nº416/2005, foi aprovada no Congresso Nacional 
em 2012, estabelecendo a Emenda Constitucional nº 71, que acrescentou o artigo 216-A na 
Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Cultura (SNC). A institucionalização 
do SNC confere o caráter de política pública permanente, que de maneira sistêmica permitirá, 
com maior incidência, o alcance aos setores mais amplos da sociedade, “de forma a dar um 
formato político e administrativo mais estável e resistente às alternâncias de poder” (BRASIL, 
2011).

O SNC é um modelo federativo de organização da gestão pública de cultura, que ainda 
carece de lei regulamentar e de normas operacionais quem orientem os governos subnacionais 
a implementar e manter em funcionamento seus sistemas próprios de cultura, como já existente 
em outros sistemas de políticas públicas, como o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). O pressuposto da Teoria Geral de Sistemas versa sobre 
um conjunto ordenado de elementos, que interligados em diferentes espaços interagem entre si 
(DUARTE; FARIA, 2012). O Procedimento Operacional Padrão (POP) expressa a sequência 
de operações necessárias ao cumprimento de metas, com o objetivo de reduzir a ocorrência 
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de desvios na execução de tarefas essenciais ao funcionamento do processo. Em um território 
formado por municípios que possuem acentuadas diferenças de ordem administrativa, política 
e econômica, esta fragilidade das diretrizes normativas e administrativas do SNC compromete 
profundamente o processo de implementação e de gestão dos sistemas municipais de cultura. 

A IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA NA RMBH

As análises demonstram como os municípios da RMBH reagem ao processo de adesão 
ao Sistema Nacional de Cultura, uma política prevista na Constituição Federal, mas que ainda 
necessita trilhar um longo percurso para se legitimar inteiramente como política de Estado. 
Desde 2003, está na pauta do governo federal, por meio do Ministério da Cultura, induzir os 
governos subnacionais a participar do SNC, mesmo sem definir as operações que orientem 
os governos locais no processo de implementação dos Sistemas Municipais de Cultura e o 
mecanismo de transferências de recursos fundo a fundo. 

Como variáveis independentes foram considerados o alinhamento ideológico das 
coalizões partidárias das administrações municipais frente governo federal, a capacidade política, 
administrativa e financeira dos municípios disponível para assegurar o desenvolvimento da 
cultura local. A análise também relaciona a formulação das políticas culturais nos municípios, 
no que refere à implementação e gestão do Sistema Municipal de cultura e de seus elementos 
constitutivos. O Quadro 1 apresenta a estrutura dos sistemas municipais de cultura dos municípios 
que foram objetos do estudo de caso. Nele é possível verificar a grau de implementação 
alcançado por cada município referente aos cinco elementos centrais, necessários para instituir 
o Sistema Municipal de Cultura, conforme determinado pelo Ministério da Cultura. 

Para avaliar os investimentos de cada administração municipal na gestão da política local 
de cultura, foram tomados como referência a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o percentual 
da PEC 4212.  Em comparação com o piso de 1% previsto para os municípios, de acordo 
com a PEC 421, verifica-se que Contagem, mesmo registrando o terceiro maior PIB do 
estado e o 27º lugar no ranking nacional que avalia o PIB dos 5.570 municípios brasileiros, 
o investimento anual em cultura atinge em média 0,2% do seu orçamento. O município de 
Betim apresenta os investimentos em cultura dentro do patamar proposto pela PEC 421, porém 
ocorreram sucessivos cortes nos últimos exercícios, que ocasionaram o cancelamento de editais 
e fechamento de centros populares de cultura. O município de Sabará apresenta uma média 
de investimento superior ao piso constitucional proposto pela PEC 421/2015. Vale considerar 
que Sabará participa de importantes programas de financiamento do Governo Federal, como 
o PAC Cidades Históricas, o CEU das Artes e da Rede de Pontos de Cultura.

2  Proposta de Emenda Constitucional 421/2014, conhecida como “PEC da Cultura” (substitui a PEC 
150/2003), prevê a ampliação do orçamento público na área da cultura, por meio do repasse anual de 2% do 
orçamento federal, 1,5% do orçamento dos Estados e do Distrito Federal e 1% do orçamento dos municípios, 
vindos das receitas resultantes de impostos.
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Os municípios de Sabará e Betim estiveram entre os 20 municípios brasileiros 
contemplados pelo Projeto de Assistência Técnica para Elaboração dos Planos de Cultura de 
Capitais e Regiões Metropolitanas. O projeto foi uma parceria de cooperação técnica entre 
o Ministério da Cultura e a Universidade Federal da Bahia (UFBa). O projeto foi iniciado 
em 2011 com previsão de conclusão em 2012. Já o município de Contagem não contou com 
consultorias para implementar nenhum dos elementos estruturantes do SNC.

O município de Betim possui a quinta maior população do estado, estimada em 422.354 
habitantes, extensão territorial de 346 Km², é formado por dez regionais administrativas e 
encontra-se a 26 Km de Belo Horizonte (IBGE, 2016). De acordo com o Centro de Estatística 
e Informações da Fundação João Pinheiro, em 2014 Betim registrou o quarto maior PIB do 
estado, mas no ranking nacional caiu da 19º posição para a 35º. A organização das políticas 
culturais de Betim, com a criação de um órgão gestor de cultura exclusivo, instrumentos de 
participação social, mecanismo de financiamento e programa de formação na área cultural, 
começou a ser estruturada no final de década de 1980. Este formato de gestão pública de cultura 
se desenvolveu ao longo da década de 1990, e nos anos seguintes vem se reconfigurando, 
em função das alternâncias de poder da política local, do nível da participação social e, mais 
tarde, por influência das diretrizes do SNC. 

A adesão de Betim ao SNC aconteceu em 2009, no governo da prefeita Maria do Carmo 
(PT).  Durante este mandato o município foi contemplado com a consultoria da UFBa para 
elaboração do Plano Municipal de Cultura. Os principais elementos estruturantes do sistema, 
como órgão gestor de cultura exclusivo, fundo de financiamento à cultura e a conferência 
municipal de cultura, são anteriores ao SNC, sendo que os dois últimos foram estruturados 
durante as administrações do PT (1993-1996 e 1997-2000). Entretanto, o segundo mandato 
da prefeita Maria do Carmo encerrou em 2012 sem que a lei geral do sistema municipal, o 
conselho municipal de política cultural e o plano fossem implementados. No mandato do 
prefeito Carlaile Pedrosa do PSDB (2013-2016), os gestores deram continuidade ao processo 
de implementação do SMC, priorizando as contribuições das conferências e fóruns de cultura, 
mas desconsideraram as ações realizadas na consultoria que o município recebeu na gestão 
anterior, para elaboração do plano municipal de cultura. 

A lei geral sistema foi aprovada a sete meses do final do mandato, em junho de 2016, 
as aprovações da legislação do conselho e do plano permanecem pendentes.

O município de Contagem possui a terceira maior população do estado, estimada 
em 653.800 habitantes, extensão territorial de 195.268 Km², formado por oito regionais 
administrativas e encontra-se a 21 Km de Belo Horizonte (IBGE, 2016). Segundo dados da 
Fundação João Pinheiro, em 2013 Contagem registrou o terceiro maior PIB de Minas Gerais, 
porém, na lista dos maiores do país, caiu da 25º para a 27º posição. O primeiro mandato da 
prefeita Marília Campos do PT (2005 a 2008) foi durante um período de forte atuação do 
Ministério da Cultura em todo o país para construção do SNC, o município atendeu ao chamado 
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para realização da primeira conferência municipal, em 2005. Nesta conferência as principais 
demandas colocadas pela sociedade civil foram a criação do órgão gestor exclusivo, criação 
da lei municipal de incentivo à cultura, descentralização das atividades culturais e realização 
de um censo. A prefeita, reeleita em 2008 não realizou a conferência de cultura de 2009, a lei 
de incentivo foi aprovada, mas sem regulamentação não chegou a funcionar, o projeto de lei 
para instituir o órgão gestor exclusivo tramitou em caráter de urgência em 2012, a seis meses 
de finalizar o mandato. No caso de Contagem, mesmo com a prefeita pertencendo ao mesmo 
grupo político à frente do Governo Federal, não houve avanços significativos no âmbito do 
SNC durante seus dois mandatos. No mandato seguinte, governou o prefeito Carlin Moura, 
pertencente ao PCdoB, partido que integra as coalizões de esquerda no Brasil. Neste mandato, 
todos os elementos constitutivos do SNC foram implementados e o alinhamento ideológico 
com o Governo Federal contribuiu com o processo. Mas a principal motivação para o prefeito 
priorizar o sistema em seu governo, se deve às mobilizações da militância cultural da cidade, 
diante da inércia do governo anterior em prol do SNC.

A adesão de Contagem ao SNC ocorreu no final de 2012, mas como o prazo de validade 
do Acordo de Cooperação Federativa havia expirado, foi preciso assiná-lo novamente em 
2015, mas dessa vez com vigência por tempo indeterminado a partir da data de sua celebração. 
O Sistema Municipal de Cultura (SMC) foi instituído pela Lei nº 4647, em 2013, primeiro 
ano de funcionamento da Fundação Municipal de Cultura. A lei institui todos os elementos 
constitutivos necessários para estruturar a política cultural do município, conforme as diretrizes 
do SNC. O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC) e o

 Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) passaram a funcionar em 2014. O 
Plano Municipal de Cultura, Lei nº 4762, foi aprovado em 2015, neste mesmo ano, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação, houve audiências públicas para discutir o Plano 
Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, que permanece aguardando definição 
do executivo para ser encaminhado para apreciação da Câmara Municipal. A elaboração e 
implementação do SMC e de seus elementos constitutivos ficou sob a responsabilidade da 
assessoria direta da presidência da fundação municipal de cultura. 

Os 15 Km de distância de Belo Horizonte fazem de Sabará a cidade histórica mais 
próxima da capital mineira. Segundo o IBGE, os dados de 2016 apontam uma estimativa 
populacional de 135.196 habitantes e seu território possui 302.173 Km². O município de Sabará 
durante, o período de adesão e implementação do Sistema Municipal de Cultura, passou por 
três administrações de prefeitos filiados a partidos de corrente ideológica de centro-esquerda 
(PSB) e centro (PV e PMDB). A primeira ação do município alinhada às diretrizes do SNC 
foi na Conferência Intermunicipal de Cultura, realizada em 2005 junto aos municípios de 
Caeté, Jabuticatubas e Santa Luzia. O MinC incentivou a realização das conferências de 
cultura nos estados e municípios, que antecederam a primeira conferência nacional. Nesta 
primeira experiência foi pertinente possibilitar a união de esforços, uma vez que a organização 
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de conferências ainda era novidade para muitos governos subnacionais e as dificuldades de 
mobilização da comunidade cultural eram evidentes (SANTA LUZIA, 2013).

De 2009 a 2012, no mandato do prefeito Willian Borges (PV), aconteceu a conferência 
de cultura e o município foi contemplado com a consultoria para implementação do plano 
municipal de cultura. Durante o mandato 2013-2016 do prefeito Diógenes Fantini (PMDB) não 
houve continuidade no processo de construção do plano, os gestores deste período decidiram 
priorizar a aprovação da lei geral do sistema municipal de cultura, e em seguida seus demais 
elementos estruturantes. A lei geral do sistema municipal de cultura e do conselho de política 
cultural foram sancionadas a poucos meses do final do mandato. A primeira eleição do conselho 
de política cultural aconteceu na 4º conferência municipal de cultura, realizada no segundo 
semestre de 2017, processo que contou com ampla participação da sociedade civil. 

Nos três municípios, a característica da variável partidário-eleitoral frente ao alinhamento 
dos prefeitos com o Governo Federal não influenciou no processo de adesão ao SNC. O Sistema 
Nacional de Cultura é um instrumento institucionalizado para organizar a gestão cultural em 
todos os níveis de governo, porém tomando por base outros sistemas de políticas públicas em 
funcionamento no país, constata-se que não existe indução federativa no Brasil que funcione 
sem incentivos financeiros. Neste contexto, o mecanismo de repasse fundo a fundo previsto 
no SNC é essencial para consolidar a cooperação federativa na gestão pública de cultura, de 
maneira que incentive os governos subnacionais a implementar e desenvolver a gestão dos 
seus próprios Sistemas Municipais de Cultura. 

Para haver avanços na perspectiva do SNC a mobilização da sociedade civil foi essencial 
nos três municípios pesquisados.  Em Betim, apesar de não possuir conselho de política 
cultural, as conferências de cultura são instituídas por lei e devem ser realizadas a cada dois 
anos. Os fóruns de cultura são realizados no ano que antecede a conferência municipal de 
cultura, com o objetivo de subsidiar as discussões que serão tratadas em caráter de deliberação 
nas conferências. A interlocução entre poder público e sociedade, intercalada entre fóruns 
e conferências de cultura, serviu para reunir um considerável volume de propostas. Sabará 
seguiu todos os chamados do MinC para a realização de conferências (2005, 2009, 2013). A 
lei que institui o Sistema Municipal de Cultura de Sabará prevê a realização das conferências, 
dessa forma, a 4º conferência foi realizada em 2017 independente da convocação do Governo 
Federal. 

Nos primeiros anos de indução do MinC à adesão dos municípios ao SNC, não houve 
avanços em Contagem. A primeira conferência municipal de cultura foi realizada em 2005, 
mas nenhuma das proposições foi implementada nos anos seguintes. O descaso da prefeitura 
no campo das políticas culturais desencadeou, a partir de 2009, uma série de mobilizações da 
sociedade civil, que resultou na criação do Fórum Popular de Cultura. No período de criação 
do FPC, o município não possuía órgão gestor exclusivo de cultura, não havia mecanismo de 
financiamento, houve a devolução de quase 1 milhão de reais ao MinC, porque a administração 
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municipal não cumpriu com as contrapartidas do Programa Cultura Viva, além de não ter 
realizado a segunda conferência municipal de cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os casos analisados demonstraram que os passos mais relevantes em direção à 
consolidação dos Sistemas Municipais de Cultura aconteceram no último ano de mandato. O 
Quadro 1 demonstra que ações fundamentais referente à gestão das políticas culturais aconteceram 
a poucos meses das eleições municipais, quando as atenções se voltam prioritariamente para 
a reeleição ou sucessão dos prefeitos. 

A falta de vontade política dos governos locais na estruturação dos sistemas de cultura 
tem se confrontado com a ampliação dos canais de participação que foram estimulados pelo 
governo federal, por meio das conferências, fóruns e dos conselhos de cultura. As implementação 
dos SNC têm ocorrido a passos lentos, alternando em períodos de avanços e retrocessos no 
âmbito do próprio MinC. Mas, demonstra ser uma referência importante para a organização das 
políticas de cultura dos municípios brasileiros, principalmente no que se refere à estruturação 
do órgão gestor de cultura, dos mecanismos de participação e de financiamento. 

Ainda foi possível identificar o quanto as sucessões administrativas comprometem 
a efetividade das ações empreendidas no campo das Relações Intergovernamentais. De 
maneira geral, tais rupturas são previsíveis nas mudanças de gestão ocorridas em função 
das eleições para cargos no poder executivo nos três níveis federativos. As descontinuidades 
administrativas motivadas pelas mudanças de governo estão enraizadas na cultura política 
do país, o caminho para superar a naturalização desta prática encontra-se justamente no 
fortalecimento e ampliação da participação social, dentro das instâncias de formulação, 
avaliação e controle das políticas públicas. A CF-88 assegura o princípio da participação 
popular nas decisões e ações governamentais. O direito conferido à sociedade de interagir com 
o Estado na definição de prioridades e na elaboração de políticas públicas deve ser inerente 
ao exercício democrático.

Para municípios como Betim, que já possuem suas políticas culturais estruturadas 
antes da sua integração ao SNC, os gestores reconhecem que este formato de organização 
sistêmica tem contribuído para que os programas e projetos sejam modernizados e planejados 
em conjunto com a sociedade civil, visando alcançar resultados de médio e longo prazo. Por 
outro lado, também foi possível verificar que municípios como Contagem, que não seguia 
nenhuma das diretrizes propostas pelo SNC, passaram a contar com uma referência direta de 
como constituir sua estrutura administrativa para executar a gestão das políticas culturais. 
Levando em consideração as particularidades locais, Sabará, que possui grande tradição na 
preservação do patrimônio histórico material e imaterial, a partir da influência do SNC passou 
a aprimorar seus mecanismo de gestão e de participação, para dialogar com outros atores, 
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que também devem ter os seus direitos culturais assegurados. Entretanto, é imprescindível 
que o SNC seja regulamentado e passe a contar com normas operacionais que orientem os 
governos subnacionais na implementação dos sistemas de cultura. Salvo as profundas diferenças 
regionais do país, o processo de regulamentação SNC é o caminho que pode contribuir para 
superar as diferentes interpretações discricionárias e até mesmo as descontinuidades que tanto 
prejudicam os processos de implementação e gestão dos Sistemas Municipais de Cultura.
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POLÍTICA E GESTÃO CULTURAL EM 
SÃO GONÇALO - RJ

Bárbara Heliodora Andrade Ramos1

Jeniffer Marchon Moulaz 2

RESUMO: As políticas culturais estão atraindo crescente interesse, ao ponto 
de todo um campo acadêmico interdisciplinar estar atualmente em processo 
de estruturação desse objeto de estudo. Diferentes perspectivas disciplinares – 
antropologia, economia, ciência política, administração pública – estudam aspectos 
das políticas culturais, embora nem todas pareçam igualmente articuladas. O artigo 
começa por apresentar aproximações aos conceitos de cultura, política cultural e 
gestão cultural e o contexto interdisciplinar em que o conceito sobre a política 
cultural em São Gonçalo-RJ é desenvolvido. A partir daí tenta definir as diretrizes 
que permitiriam caracterizar a investigação de políticas culturais. É por tudo isto, 
que este artigo também serve para introduzir dados levantados por meio de uma 
investigação bibliográfica, ainda preliminar, a este respeito. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Gestão cultural, Gestão municipal, Políticas 
públicas de cultura.

INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre as culturas tendem a ser delicados pela variedade de áreas 
que a engloba e os conceitos que a compõe, principalmente se tratando do nível 
municipal em que se faz necessário entender as especificidades locais. Portanto, o 
objetivo inicial deste artigo é esclarecer acerca das abordagens chave para iniciar o 
entendimento sobre as políticas municipais de cultura. Entendendo que esse processo 
permeia desde o termo política e cultura até à gestão e avaliação.

Ao buscar interpretar a peculiaridade local das políticas públicas de São 
Gonçalo encontrou-se primeiramente a barreira de acesso, visto, por exemplo, que 

1 * Mestra pelo Programa de Pós-graduação em Administração (PPGAD) da Universidade 
Federal Fluminense - UFF. Atualmente é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Gestão Cultural – 
UFF. E-mail. ramosbarbara07@gmail.com
2 ** Mestranda do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGAD) da Universidade 
Federal Fluminense - UFF. (PPGAd/UFF). Atualmente é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em 
Gestão Cultural – UFF. E-mail: jeniffermarchon@gmail.com
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as informações sobre as políticas culturais não são divulgadas de forma ampla ou mesmo 
atingem a morosidade. De acordo com esse e outros apontes levantados sobre o município e o 
seu cenário cultural é possível estabelecer caminhos a serem seguidos pela gestão municipal de 
cultura a fim de tornar os processos das políticas públicas mais eficazes, dentre esses caminhos, 
encontra-se a criação de indicadores e avaliação das políticas. (RAMOS E SCHABBACH, 
2012).

Uma revisão crítica da última década nos faz considerar algumas questões para 
contextualizar esta nova ideia de políticas de desenvolvimento, que enquadra as políticas de 
cooperação internacional e, dentro deles, os aspectos de cooperação cultural. A problemática 
social brasileira é bastante delicada. Se pensarmos a “Fragilidade Cultural Brasileira” que 
decorre do dualismo cultural nacional, onde este dualismo facilita a dominação cultural.

Podemos pensar no modo que esta dominação, por sua vez, se torna a base para os 
demais modos de dominação: a econômica e a política. O corolário, quase que imediato, da 
“fragilidade cultural” da sociedade brasileira é o “primarismo político”. Em consequência se 
torna extremamente fácil o processo de manipulação ideológica por parte da elite (política, 
econômica e cultural). Pois produz a desagregação dos já frágeis esquemas interpretativos da 
realidade e das estruturas de valores das nações periféricas. E a estrutura política brasileira 
nada faz para reduzir esta desagregação. 

O resultado desta situação é um flagrante descompasso entre o desenvolvimento 
econômico, mesmo induzido, e o desenvolvimento político- cultural.  E este é pouco provável 
que venha a ocorrer, a não ser para “fins de demonstração” da autoridade governamental. Não 
por acaso percebe-se o desafio envolvido em se pensar em identidade cultural, ainda mais 
num contexto como o brasileiro. Algumas questões como: pluralismo cultural; liberdade de 
pensamento; a participação da sociedade; incentivo à criação artística; descentralização e 
outros conceitos mais, são os principais pontos de convergência que praticamente nenhum 
governo poderia evitar.

No entanto, há também, por outro lado, os modos de gerenciamento menos relevante, 
onde há outras mudanças, por vezes, de certa forma de pouca maneira perceptível; mas causam 
atritos, desentendimentos e conflitos abertos entre os atores sociais na política cultural. A 
soma dessas mudanças ou transformações podem ajudar a criar um clima cultural de ruptura 
e pode constituir uma nova era na gestão da cultura. As alterações podem simplesmente 
manifestar na prevalência de um escritório ou um novo agente cultural, a maneira como eles 
podem estimular ou dificultar as operações das entidades cedentes ou relacionamento com 
novos agentes sociais.

Para os fins deste artigo apresentou-se uma breve trajetória das políticas culturais em 
São Gonçalo-RJ, e de certa forma, destaca a própria posição central da cultura contemporânea. 
Buscou-se relacionar à coexistência de visões culturais. Para compor o ambiente desta 
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investigação é, portanto, necessário compreender quem são os atores, seus papéis e como se 
relacionam entre si.

Constam neste grupo os artistas e os produtores/gestores culturais. Os viabilizadores 
concentram dois atores responsáveis pela viabilização destes bens e serviços culturais/artísticos: 
o governo, responsável pelas políticas e financiamento do setor, e a iniciativa privada, com 
contribuições de financiamento e parceria com o governo. Os difusores contemplam todos 
os atores responsáveis pela distribuição e divulgação dos bens e serviços culturais/artísticos. 
Veículos de imprensa, teatros, bibliotecas, aparelhos culturais, pontos de venda, críticos 
etc., entre outros, são atores que estão neste grupo. O ator nomeado como público inclui os 
consumidores/beneficiados pelas atividades culturais.

O artigo está dividido em duas seções, além desta introdução e das conclusões. A 
primeira realiza aproximações aos conceitos de cultura, política cultural e gestão cultural. A 
segunda contextualiza a política e a gestão cultural em São Gonçalo-RJ.

APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS

A discussão sobre o conceito de cultura está longe de cessar, mesmo porque dificilmente 
haverá um único conceito para defini-la, visto que se trata de culturas no plural. A discussão 
da questão da Cultura tem sido uma constante. Ela toma caminhos diferenciados conforme a 
etapa do desenvolvimento do pensamento de diversos atores. Abaixo se expressa a diferenciação 
de diversos elementos que apresentam correspondência com diferentes argumentações. Nas 
palavras de Lustosa da Costa: 

 “A cultura é entendida em sentido amplo, contemplando toda herança não biológica 
que faz a diferença entre os povos; vale dizer, os diversos processos de designação e 
simbolização (linguagens), as inúmeras maneiras de lidar com a morte, o desconhecido 
e o imaginado (religiões e artes), as formas singulares de se relacionar com a natureza 
(tecnologias), as maneiras particulares de regular as relações sociais (instituições), 
inclusive, a produção e distribuição de bens (economia) e as diferenciadas formas de 
sociabilidade gratuita (festas, jogos e brincadeiras)” (LUSTOSA DA COSTA, 2006, 
p.04)

Este autor adota uma definição antropológica da cultura e o que a contempla. Isso pode 
resultar em um dos mitos relacionados à cultura e à política cultural: a ideia de que a cultura é 
tudo. Com efeito, ele completa o conceito de Cultura como “É tudo aquilo que ganha ou confere 
caráter de pertença a uma determinada comunidade” (LUSTOSA DA COSTA, 2013, p.13).

Em que pese se possa adotar uma definição ampla da cultura, fundada na perspectiva 
antropológica, cumpre buscar uma mais específica, que inscreva a ação do Estado no domínio 
da Cultura. Segundo Thiry-Cherques “cultura é o sistema composto pelos objetos reais e ideais 
valorizados por uma sociedade. ” (CHERQUES, 2012, p. 21). O conceito vai se definir como 
um sistema de valores e objetos, ou seja, quando todo objeto cultural compreende uma forma 
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que representa a linguagem e é a capacidade de se mover de forma racional e normativa. Tem-
se que o objeto cultural é representado por um valor atribuído segundo os diferentes grupos 
sociais. Em resumo são a expressão de sentimentos e conhecimentos, reunidos em um grupo 
social ou pelo criador individual, o artista.

Historicizar o conceito de cultura possibilita compreender sua transformação ao longo 
do tempo em suas dimensões antropológica e sociológica, segundo a ótica de autores de 
diferentes correntes.

O conceito de cultura com que aqui se trabalha pode suscitar as estratégias de decisão 
para definição de políticas culturais. Coloca-se em pauta uma reflexão sobre o chamado 
empoderamento da cultura, tomado este como quase sinônimo de autonomia, na medida 
em que se refere à capacidade de os indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões 
que lhes dizem respeito, escolher entre cursos de ação alternativos, em múltiplas esferas – 
política, econômica, cultural, psicológica, entre outras. Desse modo, trata-se de um atributo, 
mas também de um processo pelo qual se aufere poder.

Cada cultura tem as suas especificidades e precisa ser analisada levando isso em 
consideração. Pois, cada sociedade cria os seus próprios processos de valores variando no 
espaço e tempo. Se para algumas culturas existe o luto pela morte, para outras, é sinônimo 
de alegria, um rito de passagem, por exemplo. 

As definições de cultura não bastam para operacionalizá-las, havendo a necessário de 
se construir um conceito que se adeque às limitações da técnica em que cada um deve criar a 
sua própria definição. (THIRY-CHERQUES, 2012). Seguindo essa última recomendação, se 
utiliza aqui a ideia de cultura relacionada às políticas públicas de cultura mais especificamente 
no âmbito municipal. Entendendo como políticas culturais: “aquel conjunto de intervenciones 
que tienen como objetivo fomentar los procesos culturales y alentar una dinámica que satisfaga 
las necesidades de los ciudadanos o de un grupo de ellos, en este campo.” (CHIRINOS, 
2006). Ainda, “una política pública cultural debe fomentar la investigación en cultura y el 
conocimiento de la realidad cultural a la que pretende beneficiar, información que luego debe 
ser puesta a disposición especialmente del sector cultural.” (CHIRINOS, 2006).

A importância de se pensar a cultura desde a perspectiva local advém do fato que é 
nesse meio que se constrói a dimensão cultural de cada povo. (FERREIRA, 2006). “La vida 
cultural se construye como resultado de una dinámica de abajo a arriba (bottom-up) donde 
la proximidad de la vida local es el primer nivel de acción individual y colectiva que se va 
ampliando de acuerdo con dinámicas de expansión y ampliación que en la actualidad llegan 
más fácilmente incluso a nivel global.” (SAMPERE, 2014.P. 6). 

A partir dessas primeiras exposições conceituais podemos trabalhar sobre o que pode-
se considerar o marco para as políticas de cultura que foram os Sistemas de Cultura criado 
pelo Ministério da Cultura. Os Sistemas englobam os três níveis do governo: federal, estadual 
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e municipal que se interligam. Servem de instrumento para orientar a gestão pública para o 
desenvolvimento do setor cultural.  

CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA EM SÃO GONÇALO-
RJ

Tratar das políticas municipais de cultura em São Gonçalo é ter um olhar, antes de 
tudo, para uma cidade com alto potencial artístico/cultural, mas que ainda é inexplorado. A 
cidade é a segunda maior em quantidade populacional perdendo apenas para a capital – Rio de 
Janeiro. Gerir as políticas culturais em um município extenso em sua dimensão e população 
e ao mesmo tempo periférico nos traz demasiados questionamentos. 

Ao que se refere à legislação cultural, a cidade tem avançado, já que integra o Sistema 
de Cultura. Dessa forma, já se estabeleceu o Sistema Municipal de Cultura (SMC) de São 
Gonçalo com a lei n° 569/2014; o Plano Municipal de Cultura (PMC) com a lei n° 858/2018; 
e o novo Estatuto da FAESG com o decreto nº 002/2019. Além da Secretaria Municipal de 
Cultura criada pela lei nº034/2006; e do Conselho Municipal de Cultura, lei 001/2005. 

A Secretaria Municipal de Cultura tem por objetivo apoiar a cultura, preservar a 
memória e o patrimônio Cultural do município, além de promover o desenvolvimento turístico. 
Já o Sistema Municipal de Cultura se desenvolve em articulação com diferentes agentes 
interessados pelo tema cultural

“estabelece o papel do Poder Público Municipal na gestão da cultura, explicita os 
direitos culturais que devem ser assegurados a todos os munícipes e define pressupostos 
que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas 
do ente municipal, com a participação da sociedade, no campo da cultura.” (Lei 
569/2014. Art.4).

A participação social é entendida como fundamental para criar processos democráticos 
e gestão menos centralizada. Nesse sentido, o papel dos Conselhos se tornam fundamentais, 
pois, no âmbito cultural promove diálogo entre a esfera pública, a classe artística e a sociedade 
civil que poderá a partir desse daí lutar para que os seus direitos culturais sejam de fato 
atendidos. Acredita-se que para que esse processo ocorra, dentre outras formas, a esfera pública 
deve possibilitar tal participação, principalmente mantendo suas informações transparentes 
e publicizadas.   

“Como parte do processo de descentralização, democratização e fortalecimento do poder 
local, configura-se uma nova geração de direitos relativos à demanda deliberativa, que 
assegura a participação da cidadania nos processos de cogestão pública.” (FLEURY, 
2004).
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Assim, as propostas de instrumentalização dos processos públicos de cultura previstos 
no SMC podem iniciar o processo rumo à eficácia. Em São Gonçalo, o Sistema Municipal de 
Cultura conta com os seguintes instrumentos de gestão: 

I. Fundação de Artes São Gonçalo;

II. Conselho Municipal de Cultura;

III. Plano Municipal de Cultura;

IV. Fundo Municipal de Cultura;

V. Núcleo Municipal de Informações e Indicadores Culturais;

VI. Conferência Municipal de Cultura.

No que tange ao Plano Municipal de Cultural sua vigência é de dez anos e estão ali 
contidas propostas e metas para as ações culturais no município divididas em curto, médio e 
longo prazo, cujo objetivo é “proteger e promover os direitos culturais e a cidadania cultural 
da população gonçalense. ” Embora não se especifique o plano de ação para a concretização 
dessas metas. 

Conquanto, a legislação cubra diversas dimensões culturais, na prática, esses avanços 
nem sempre se mostram visíveis. Claro que estamos falando de um Plano de Cultura divulgado 
em julho de 2018 e que ainda tende a se estruturar no cotidiano gonçalense. Todavia, o que 
aqui se discute é a efetividade da aplicação dessas leis, visto que, a cidade passa por momentos 
delicados na área como, por exemplo, equipamentos culturais sem estrutura ou mesmo àqueles 
que nunca abriram que é o caso do Teatro Municipal de São Gonçalo, fechado desde 2016 
por dívidas com a construtora. 

Daí encontra-se, por um lado, produtores e artistas que não conseguem produzir os seus 
trabalhos na cidade; por outro, a sociedade civil que não frui dos bens e serviços culturais à nível 
local. Trazendo discursos como “São Gonçalo não tem cultura” por se sentirem desamparados 
por políticas públicas que fomentem o setor. Sampere (2014), aponta a necessidade de se avaliar 
as debilidades da gestão local – ineficácia, corrupção, clientelismo, falta de transparência, 
paternalismo, entre outros. 

 Apesar da dificuldade de determinar os fatores resultantes dessa falta de fluidez entre 
a teoria e a prática, um mecanismo que poderia auxiliar nesse processo são as avaliações 
contínuas das políticas públicas da cultura por meio de indicadores culturais à nível municipal. 
(RAMOS E SCHABBACH, 2012). Mesmo previsto no SMC de São Gonçalo o Núcleo 
Municipal de Informações e Indicadores Culturais, este ainda não foi criado. A falta de dados 
culturais permeia não somente o âmbito municipal, como também as esferas estadual e federal 
dificultando pesquisas mais profundas na área. 
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CONCLUSÕES

Este artigo propôs uma discussão sobre política cultural como determinante de uma 
cultura política que possibilita e define estratégias para além da instrumentalização da cultura. 
Neste sentido foi apresentado o objetivo de estudar a cultura enquanto capacidade de decidir, 
de libertar-se, e o capital social enquanto uma capacidade de obter bens tangíveis através da 
confiança, reciprocidade e solidariedade da sociedade civil. A hipótese central é de que o 
capital social impulsiona o desenvolvimento.

Esclarecer os conceitos que permeiam as políticas públicas de cultura foi importante 
para enriquecer o debate sobre diferentes abordagens e definir características para, a partir 
disso, iniciar os diálogos previstos neste artigo. De modo a entender as políticas culturais no 
âmbito municipal foi preciso não somente estar atenta as reuniões mensais do Conselho de 
Cultura de São Gonçalo, como também, ler acerca das legislações culturais do município: 
Sistema Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura, atas do Conselho Municipal de 
Cultura, entre outros. 

A importância de se manter as pesquisas a nível local parte do pressuposto de que 
é partir dele que o indivíduo se percebe, cria, troca com a comunidade e pode iniciar a sua 
participação social. Para isso, é importante manter a circulação das informações e estabelecer 
mecanismos para a participação, como os Conselhos, por exemplo.

As discussões suscitadas pelo conceito de políticas culturais estão focadas no campo 
de atuação dessas políticas e nos agentes envolvidos em sua formulação e prática. Para Isaura 
Botelho (2008) reconhece duas dimensões da cultura que deveriam ser consideradas alvo das 
políticas culturais. A dimensão sociológica, distintamente privilegiada por tais políticas, refere-
se ao mercado, à cultura que “elaborada com a intenção explícita de construir determinados 
sentidos e de alcançar algum tipo de público, através de meios específicos de expressão” 
(BOTELHO, 2001, p.74).

Para esta autora a dimensão antropológica remete à cultura produzida no cotidiano, 
representada pelos pequenos mundos construídos pelos indivíduos, que lhes garante equilíbrio 
e estabilidade no convívio social. Esta última perspectiva apresenta-se como o grande desafio 
para o alcance dos gestores da cultura. Por sua vez, o reconhecimento do caráter público de 
uma política cultural se configura como mais um dilema na definição deste termo. 

Desse modo deixa, portanto, de considerar uma série de ações conexas que, embora 
façam parte do universo da ação cultural, não constituem atividade gerencial. Estudos 
recentes mostram que devem ser consideradas formas mais espontâneas e, no entanto, de 
maior profundidade, nas quais a origem social popular apareça como favorável à adoção de 
medidas verdadeiramente integradoras.  
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POLÍTICAS CULTURAIS E GESTÃO PÚBLICA: 
PERSPECTIVAS DA RELAÇÃO ENTRE TRAJETÓRIA E 

FORMAÇÃO

Ana Torrezan de Souza1
 

Lia Calabre2

RESUMO: O presente artigo se constrói enquanto tentativa de identificar uma 
possível relação entre o perfil do Gestor Cultural no Brasil (buscando compreender 
a atuação do profissional no âmbito público), sua trajetória e o seu diálogo com 
as políticas públicas de cultura, contemporâneas aos mesmos. Partimos do 
pressuposto de que essa articulação também contribui e corrobora para o processo 
de direcionamento, manutenção e estruturação de programas e projetos dentro das 
políticas públicas de uma localidade. Para isso, utiliza-se da base conceitual teórica 
de Gestão e Políticas Culturais contemporâneas e levantamento histórico em busca 
dos pontos de contato e os possíveis fatores que constituem essa relação.  

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, território, gestão cultural, territorialidades, políticas 
culturais.

INTRODUÇÃO

O interesse pelo tema surgiu a partir de pesquisas sobre gestão cultural tanto 
no trabalho que desenvolvo na Fundação Casa de Rui Barbosa dentro do Repositório 
de Políticas Culturais e Gestão (projeto Cátedra UNESCO - Setor de Políticas 
Culturais da FCRB) quanto em minha dissertação de mestrado no PPCult3 Durante 

1  Mestranda em Cultura e Territorialidades pela Universidade Federal Fluminense (UFF); 
Bacharel em Produção cultural pela mesma universidade. Atualmente bolsista de pesquisa do Setor 
de Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB).
2 Doutora em História – UFF. Pesquisadora e chefe do Setor de Estudos de Política Cultural da 
Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB); professora dos Programas de Pós-graduação em Memória e 
Acervos (FCRB) e Cultura e Territorialidades (UFF).
3  Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades (PPCULT), vinculado ao 
Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF, reúne docentes das mais diversas áreas (como 
Produção Cultural, Estudos Culturais e Mídia, Educação, Antropologia, História, Letras, Sociologia, 
Comunicação etc.), alinhavados pelo campo de suas pesquisas e reflexões atreladas ao estudo da 
cultura em múltiplas acepções.
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as pesquisas surgiram questionamentos sobre quais as funções deste profissional da cultura, 
sua importância no desenvolvimento e na continuidade dos programas e projetos dentro da 
política cultural local, com a intenção de investigar e ampliar o leque de relações que este 
imprime no território. A escolha pelo recorte não se dá somente na temporalidade nem na 
territorialidade, pois há uma conjuntura maior na qual os profissionais estão envolvidos4. A 
tentativa é a partir no nível territorial pensarmos essas articulações entre trajetórias e formação 
de perfis, logo dialogaremos também com os níveis mais amplos como a gestão de cultura 
estadual e a federal. 

O artigo aborda também as diferenças entre os conceitos de política cultural das ações 
de política realizadas pela sociedade como um todo, sendo aquela que apresenta a noção de 
“público” como pertencente a todo o indivíduo. Assim, a produção de transformações sociais 
se posiciona diretamente ligada aos deveres de uma política cultural enquanto instrumento de 
interferência no território. Acentua-se que esse trabalho pretende contribuir com os processos 
que articulam diversos atores sociais, permitindo que esses acessem as políticas com intuito de 
transpassar através delas a realidade e o entendimento de cultura que é exercitado no cotidiano.

MAPEANDO CONCEITOS

O conceito de território é o ponto de partida para a concepção de “área de realização 
das práticas” a ser apresentada. O primeiro aspecto para a uma possível demarcação campo 
de atuação do Gestor Cultural também usufrui da delimitação do conceito e da amplitude 
do termo território. O recorte adotado aqui se baseia na atuação do Gestor Cultural e sua 
articulação com a sociedade. 

A partir de Haesbaert, apresentamos dois grandes paradigmas de abordagem das 
questões territoriais que inicialmente já estabelecem a base de uma construção de narrativa 
para o meio, “um que podemos denominar de hegemônico, capitaneado, sobretudo pelas 
grandes empresas (com o frequente apoio do Estado), e outro, contra-hegemônico, liderado, 
sobretudo, numa linguagem gramsciana, pelos grupos subalternos.” (HAESBAERT, 2014). 
Enquanto o primeiro paradigma vê a terra somente como espaço a ser explorado, o território 
como instrumento de dominação, o segundo termo apresenta o território como espaço vivido, 
onde as múltiplas relações sociais e culturais trazem esse vínculo com a terra.

Entendemos que o trabalho desse gestor está inserido na segunda concepção de território, 
já que o mesmo desenvolve suas ações a partir, não só principalmente, da interação com o meio. 
Esse espaço vivido traz relevância na equação onde as aplicações das ações desse profissional, 
traduzidas em um programa ou projeto a partir de seu lugar de sensibilidade e proposição de 
ideias, está atrelada também as suas visões e percepções do conjunto de experiência práticas 
dos sujeitos sociais. Inserindo o Gestor Cultural nesse campo então podemos sugerir como 

4  O presente artigo está inserido em uma pesquisa maior, que deve resultar em uma dissertação de mestrado. 
Os gestores aqui citados serão, em um futuro próximo, entrevistados.
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parte de seu trabalho a identificação do sensível. Isso se daria dentro dessa visão formatadora 
de território mantida muitas vezes como a visão do Estado, e o desenrolar de um trabalho que 
leve em consideração as adaptações das diferentes realidades onde as atividades culturais, 
os grupos sociais e os indivíduos profissionais da área cultural vivem e desenvolvem seus 
trabalhos.

As definições de território avançam encontrando com a concepção de espaço, vista 
aqui que “enquanto espaço geográfico, ou seja, aquele que parte da abordagem sobre a relação 
sociedade/natureza, é mais amplo que território – este sendo visto com um olhar sobre o espaço 
geográfico que coloca seu foco nas relações de poder, isto é, enfatiza as relações espaço/poder”. 
(HESBAERT, 2014). Esse poder refere-se não somente ao poder político, mas ao poder no 
sentido de dominação e de apropriação. Podemos então afirmar que о território, imerso em 
relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, “desdobra-se ao longo de um 
continuum que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação 
mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica”. (HAESBAERT 2004 apud HAESBAERT, 2014).

Essa multiplicidade de territórios apresentada não se abstém das consequências que as 
políticas estatais e demais agentes modificadores do meio (que vão desde mudanças meramente 
espaciais até configurações diversas de ser e agir por parte da população de um determinado 
local) provocam quando pensadas justapostas aos influenciadores espaço e tempo. Isso significa 
que, a medida que novas dinâmicas de vivência dentro do território se modificam, este também 
está sujeito a mudanças em sua concepção inicial, o que leva a o desmanche, alteração, criação 
ou recriação de ações do sujeitos desse cotidiano de indivíduos e coletivos sociais.

“A principal novidade é que hoje temos uma diversidade ou um conjunto de opções 
muito maior de territórios/territorialidades com os/as quais podemos “jogar”, uma 
velocidade (ou facilidade, via Internet, por exemplo) muito maior (e mais múltipla) 
de acesso e trânsito por essas territorialidades — elas próprias muito mais instáveis e 
móveis — е, dependendo de nossa condição social, também muito mais opções sem 
desfazer e refazer constantemente essa multiterritorialidade.” (HESBAERT, 2014. P. 
82).

Por outro lado, os sujeitos transitam nos fluxos, eles atuam e constroem suas trajetórias 
de vida conjuntamente às decisões acerca das relações que querem manter ou descartar, 
traçando objetivos e metas as quais os definem no mesmo processo. O resultado dessa trajetória 
se faz diante das ações e dos caminhos tomados, escolhidos a partir do leque das opções 
que este sujeito tem, colaborando para a construção dos conceitos que ele mesmo utiliza 
durante o percurso. “Milton Santos dirá que os conceitos são questões postas à realidade” 
(HAESBAERT, 2014), assim, trazemos para a discussão mais componente a ser somado na 
equação: a trajetória do profissional Gestor Cultural.
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O GESTOR CULTURAL

A definição encontrada no livro ‘Cultura e... Gestão Cultural’, dos autores Luiz Augusto 
Rodrigues e Flávia Lages de Castro, logo em sua introdução é antecedida pela a apresentação 
dos termos cultura e gestão cultural, 

“(...) entendendo cultura como um recorte da produção da humanidade, em especial 
aquele formado por expressões materiais e imateriais capazes de provocar nos sujeitos 
deslocamentos de mundo. Por gestão cultural entendemos a gestão de processos no 
campo cultural assim definido, mas de maneira ampla e, portanto, não atrelada à gestão 
de instituições ou a gestão de políticas em sentido estrito.” (CASTRO; RODRIGUES, 
2017, p. 1).

A partir desta fala, podemos ampliar as concepções mais fechadas do termo Gestor 
Cultural, derivadas da vertente administrativa do termo, justificando assim, por exemplo, a 
colocação sobre a localização deste profissional como pertencente também de suas proposições 
no meio. Acerca do termo cultura, há importância em salientar que esta está presente na 
sociedade como um todo, tanto em seus membros como produtores quanto formuladores de 
demandas e práticas comuns ao cotidiano vivido.  

Mais adiante, na referência dos mesmos autores, a concepção de “Gestor Cultural: de 
cunho mais formulador e propositor de políticas e programas culturais, visando uma maior 
articulação entre as diferentes etapas da cadeia produtiva da cultura”, aparece de forma a 
incluir mais uma característica deste profissional, colocando-o também como um observador 
capaz de mediar cenários onde se possam criar programas e projetos que colaborem para a 
articulação de e entre os atores do território. 

Retornemos por uns instantes a discussão que antecede a criação do termo Gestor 
Cultural para fins de esclarecimento quanto sua proporcionalidade e distinção dentro do campo 
da produção cultural. “Produtores de cultura somos todos, já a expressão produtores culturais 
pode designar os sujeitos sociais envolvidos no fomento das aproximações entre indivíduos/
grupos e expressões e práticas culturais, notadamente as do universo da arte.” (CASTRO; 
RODRIGUES, 2017), porém, incluída nesta descrição temos a disposição de diversas outras 
nomenclaturas pertinentes à área da cultura, entre elas, a de Gestor Cultural. 

Devemos nos atentar que, conforme descrito por Maria Helena Cunha a partir de seus 
estudos em Belo Horizonte, “a formação profissional dos agentes culturais no cotidiano do 
trabalho caminhou paralelamente à trajetória de construção desta profissão”. (CUNHA, 2007), 
Portanto, devemos destacar não somente as contribuições do meio para com o profissional 
que atua em tal gestão de certo local, mas também, considerar nessa relação às contribuições 
que o Gestor Cultural carrega na medida em que amplia sua trajetória entre determinados 
cargos e experiências de gestão.
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(...) “Nessa perspectiva, uma característica identificada e muito comum nesse setor 
é o que podemos chamar de ‘nomadismo profissional’, referindo-se aos caminhos 
percorridos que apresentam uma sequência de mudanças sucessivas de locais de 
trabalho e projetos variados. Esse fato deve-se à complexidade gerada pela própria 
demanda do mercado cultural que amplia a oferta e disponibiliza novos postos de 
trabalho tanto no setor público quanto no privado.” (CUNHA, 2007. Apud CASTRO; 
RODRIGUES, 2017.p.24-25).

Vale desacatar que, a formação do termo provoca o exercício de transformação do 
conhecimento em ação, onde podemos dialogar diante de uma intersecção das indicações 
que Chiavenato coloca como:

“HABILIDADE CONCEITUAIS consistem na capacidade de utilizar ideias, conceitos, 
teorias e abstrações como guias orientadores da ação administrativa. HABILIDADES 
HUMANAS consistem na capacidade e no discernimento para trabalhar com pessoas, 
comunicar, compreender suas atitudes e motivações e aplicar liderança eficaz. 
Facilidade no relacionamento interpessoal e grupal. HABILIDADES TÉCNICAS 
Consistem em saber utilizar métodos, técnicas e equipamentos necessários para realizar 
tarefas específicas relacionadas com a execução do trabalho”. (CHIAVENATO, 2003. 
Apud CASTRO; RODRIGUES, 2017.p.31).

É crucial salientar que, para este artigo, a visão adotada deste profissional inclui não 
somente as disposições apresentadas nas citações, mas também a junção e o resultado delas 
quando colocadas em prática sobre um mesmo território. Compreende-se assim que o Gestor 
cultural possui habilidades conceituais, humanas e técnicas, e atua também para além do 
profissional “especialista em organização social da cultura”5. 

O profissional Gestor atente os requisitos enquanto facilitador e promotor de acesso 
público aos bens culturais, cabendo aqui discutir também a amplitude do termo acesso, sendo 
este entendido no âmbito da fruição, do acesso físico e também do poder que os projetos, 
programas e editais desenvolvem enquanto iluminadores de ações e proposições muitas vezes 
‘apagadas’ em um território. Desempenha ainda a função de administrador (intenção derivada 
da ideia de gestão) dentro da rede de funcionários e articuladores do poder público, bem como 
mediador das questões, projetos, levantamentos, mapeamentos e outros processos derivados 
do território, e de suas ações e interações com a sociedade. O local de trabalho do Gestor 
Cultural pode ser entendido também como presente em diversas esferas da atuação pública. 

“O gestor cultural no Brasil tem sido circunscrito – ao menos no senso comum – a uma 
ação direta ou indiretamente dependente do Estado. Seja em forma direta de atuação 
no vários entes federativos e suas autarquias etc. ou de forma indireta por realizar sua 
sugestão através de financiamento público por meio de editais ou com a aquiescência 
estatal quando do uso de leis de incentivo.” (LAGES e AUGUSTO, 2017.p.32.).

Estas definições do campo de trabalho que atravessam as ações e cenários do gestor 
cultural, bem como o recorte dos fazeres que compreendam o próprio, apresentam os campos 

5  Parte da descrição apresentada no Seminário realizado em agosto de 2012 no Sesc Vila Mariana e que 
marcou o início das atividades do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc em São Paulo.
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relacionais a serem trabalhados, tendo o cuidado para identificar as características invariantes 
nesse processo. É certo que, se analisarmos as diferentes experiências em seus diversos 
níveis (seja no governamental ou na iniciativa privada), podemos encontrar uma potencial 
descontinuidade de propostas (de um mesmo gestor), por consequência de fatores resultantes 
das funções específicas que foram desempenhadas em cada momento. Porém, o que se busca é 
avaliar os pontos onde justamente se identificam os ganhos com as ideias que perpassam diversos 
momentos de ciclos governamentais, entendendo que o processo de construção da trajetória do 
Gestor Cultural tem sua interlocução com as proposições das políticas culturais que imprimem 
alguns resultados de sua concepção no alimento de suas propostas para desenvolvimento no 
setor cultural.

POLÍTICAS CULTURAIS E A GESTÃO

Estabelecendo relações entre o papel da gestão cultural e o trabalho das políticas 
culturais enquanto norteadoras de metas para a realização das ações no âmbito da cultura, 
levantamos o histórico dessa ultima frisando conexões onde o papel do gestor foi apresentado 
como crucial para a continuidade (ou não) do desenvolvimento da cultura no país. 

“Qualquer processo de gestão requer diretrizes, planejamento, execução e avaliação de 
resultados, e com a cultura não ocorre diferente. (...) Não existe relação direta de causa 
e efeito no campo da ação cultural, o que torna complexa a avaliação. (...) o grande 
desafio é o de criar projetos que não sejam desmontados a cada nova administração, 
gerando um ciclo contínuo de desperdício de recurso e trabalho”. (CALABRE, 
2007.p.100).

Podemos constatar que a descontinuidade administrativa se apresenta como implacável 
tanto em se tratando das políticas quanto da gestão culturais no país. Esta característica é a 
base da ausência, da instabilidade e do autoritarismo, as chamadas três tristes tradições das 
políticas culturais no Brasil por Albino Rubim, apresentadas como panorama base da cultura 
evidenciada a cada intervalo de desmanche de projetos, instituições e revogações. 

Ao nos aproximarmos deste cenário no Brasil, outros pontos ficam mais evidentes 
ainda, como por exemplo, o consenso em se tratar a política cultural no país como sinônimo 
de política pública, principalmente ao que se considera como papel do Gestor dentro desta 
atuação. Cabe esclarecer que o conceito de política cultural utilizado aqui pretende diferenciar 
das ações de política realizadas pela sociedade como um todo, sendo aquela que apresenta a 
noção de “público” como pertencente a todo o individuo. 

(...) as políticas culturais devem ter como primeiro objetivo posicionar a cultura como 
uma dimensão transversal de todas as políticas de governo, pois aqueles projetos 
de desenvolvimento que não estejam acompanhados da intenção de produzir uma 
transformação nos imaginários sociais tenderão sempre a ter um impacto muito 
limitado. Nesse sentido, construir um projeto de política cultural implica na vontade 
de trabalhar não somente com o setor cultural, mas de gerar articulações com todo o 
tipo de atores sociais. (VICH, 2014.p.17).
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Nesse sentido, a produção de transformações sociais se posiciona diretamente ligada 
aos deveres de uma política cultural enquanto instrumento de interferência no território. 
Acentua-se que esse trabalho deve articular diversos atores sociais, permitindo que estes 
acessem as políticas com intuito de transpassar através delas a realidade e o entendimento de 
cultura que é exercitado no cotidiano

“Uma política cultural verdadeira mente democrática deve propor-se a abrir espaços 
para que as identidades excluí das acessem o poder de representar-se a si mesmas e 
de significar sua própria condição política participando como ver dadeiros atores na 
esfera pública.” (VICH, 2014.p.15).

Avançando na compreensão dos limites da associação do papel dos gestores, com 
sua trajetória dentro de organismos públicos, e a estruturação das Políticas Culturais de um 
determinado período, apresenta-se um breve histórico com pontuações importantes no cenário 
brasileiro, com destaque para aparições de Gestores Culturais importantes.

 Segundo Antônio Albino Rubim, um dos acontecimentos inaugurais das políticas culturais 
no Brasil é a passagem de Mario de Andrade pelo Departamento de cultura da Prefeitura da 
cidade de São Paulo (1935-1938), lembrando que é de estrema importância   o acionamento 
de uma experiência municipal no contexto histórico das políticas culturais nacionais. 

“Sem pretender esgotar suas contribuições, pode-se afirmar que Mário de Andrade 
inova em: 1. Estabelecer uma intervenção estatal sistemática abrangendo diferentes 
áreas da cultura; 2. Pensar a cultura como algo “tão vital como o pão”; 3. Propor uma 
definição ampla de cultura que extrapola as belas artes, sem desconsiderá-las, e que 
abarca, dentre outras coisas, as culturas populares; 4. Assumir o patrimônio não só 
como material, tangível e possuído pelas elites, mas também como algo imaterial, 
intangível e pertencente aos diferentes estratos da sociedade. (RUBIM, 2007.p.15).

Dando um salto para o que o mesmo autor chama de terceiro momento das políticas 
culturais brasileiras que se enquadra entre 1974 – 1985, temos outro ponto importante: as 
mutações associadas à figura de Aloísio Magalhães.  

“Em sua rápida trajetória nestes anos, facilitada por seu dinamismo, criatividade 
e relações com alguns setores militares, Aloísio, um intelectual administrativo 
(ORTIZ, 1986, p. 124), criou ou renovou organismos como: Centro Nacional de 
Referência Cultural (1975); IPHAN (1979); SPHAN e Pró-Memória (1979), Secretaria 
de Cultura do MEC (1981) até sua morte prematura em 1982. Sua visão renovada 
da questão patrimonial através do acionamento da noção de bens culturais; sua 
concepção “antropológica” de cultura; sua atenção com o saber popular, o artesanato 
e as tecnologias tradicionais, retomando Mario de Andrade (MAGALHÃES, 1985), 
ensejam uma profunda renovação nas antigas concepções de patrimônio vigentes no 
país, mesmo com limitações, dada a manutenção de alguns traços comuns como a 
“retórica da perda” (GONÇALVES, 1996).” (RUBIM, 2007.p.22).

O destaque para essas duas figuras nos interessa na medida em que caracteriza ações 
de um período histórico, transpassado por características ambíguas como são nomeadas pelo 
próprio autor. A instabilidade, apresentada na escala de ministros no intervalo de 1985–
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1994 entra como item que se adiciona na conta através das diversas nomeações que causam 
distanciamento de uma possível política cultural robusta. Assim, às propostas interrompidas 
de Aloísio Magalhães, que antecipam este período, exemplificam um cenário bem comum da 
cultura nos dias de hoje, a não continuidade de propostas diante da troca de cargos do setor. 
Este fato desencadeia retrocessos na área da cultura, pois além de interromper atividades em 
curso, o desenvolvimento de programas, ou as captações em andamento, expõe as diferentes 
propostas dos gestores à frente da pasta colocando-as como incisivamente destoantes diante 
de uma preocupação maior: os caminhos das ações culturais no país.

Outra figura destacada dentre o que se pode chamar de Gestores Públicos da Cultura 
é Gilberto Gil, Ministro da Cultura do governo Lula (2002), que assume trazendo um novo 
olhar para o conceito de cultura no país, com um viés antropológico. Seu mandato apresenta 
a retomada do papel mais ativo do Estado na cultura, o que nos faz relacionar com a retomada 
das impressões dos gestores públicos nesse sentido. Percebe-se que a concepção de cultura 
injetada nas hastes da esfera pública com Gil tornou-se ampla no que diz respeito às pesquisas 
na área, como pode ser visto nas palavras de Victor Vich no artigo “Desculturalizar a cultura: 
Desafios atuais das políticas culturais”:

“Portanto, longe de entendê-la como uma instância encarregada somente pela 
simbolização daquilo que existe, deve-se conceber a cultura como um dispositivo que 
contribui para produzir a realidade e que funciona como um suporte para esta. Neste 
sentido, qualquer projeto de política cultural deve entender a cultura não tanto pelas 
imagens que representa, mas pelo que faz e o que boa parte da cultura faz é produzir 
sujeitos e produzir (e reproduzir) relações sociais”. (VICH, Victor. 2014.p13).

O desafio em construir políticas culturais em um regime democrático nesta fase 
desencadeou ações dentro das políticas culturais que indicam avanços em relação aos cenários 
anteriores.  As políticas de promoção da diversidade cultural, a atenção com a economia da 
cultura e os indicadores culturais, tais como os primeiros dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística-IBGE em 2006, o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura 
e do Plano Nacional de Cultura, a criação das Câmaras Setoriais e os Pontos de Cultura no 
país, são alguns exemplos de experiências que alavancaram com a transição do pensamento 
e da importância do termo cultura no Brasil. Porém, é importante destacar que ainda assim 
a ausência de uma política consistente de formação de pessoal qualificado para a atuação na 
organização da cultura (RUBIM, 2007) persiste no cenário atual, bem como a consequente 
constatação de profissionais de formações adjacentes à cultura para ocupação de tais cargos 
se faz constante, tema este abortado mais a frente na discussão. 

Na tentativa de apresentar alguns dos nomes referência dentro da história do campo 
cultural, mais especificamente da administração pública da cultura, pode-se traçar um 
entendimento coletivo que esses detinham dos limites e o real papel da gestão pública de 
cultura. Percebe-se que o pensamento do estudioso Victor Vich tangencia de alguma forma 
as ações e posicionamentos de tais gestores, ainda que em uma hipótese distante, auxilia na 
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composição de ideias acerca da amplitude dos caminhos que a gestão e as políticas culturais 
podem tomar.

“(ele) chama a atenção para a necessidade de se entender as políticas culturais como 
dispositivos que podem ativar novos processos sociais (...) ao demonstrar a importância 
do simbólico na estruturação da vida cotidiana e buscar modificar formas sedimentadas 
mediante as quais interpretamos a realidade social” (VICH, 2014. Apud BARON; 
CARNEIRO, 2018.p.48).

TERRITORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS 

Ao retornarmos para o histórico, nos deparamos com outro aspecto relevante no 
percurso estabelecido pelas políticas culturais no Brasil: a constatação da institucionalização 
tardia da política cultural, sendo esta característica dos tempos atuais (CALABRE, 2007).  
Em um panorama onde a maioria das ações não é comumente vista com parte de uma política 
cultural local, a construção de metas mais amplas e de media ou longa duração ficam ainda 
mais distantes da realidade.

Levando em consideração as palavras de Eduardo Nivón Bolán de que a política cultural 
como ação global e organizada é algo que surge no período pós-guerra, próximo de 1950, a 
trajetória dessas no Brasil se apresenta de acordo no que diz respeito aos estudos recentes da 
área. O marco que inaugura uma das transformações mais relevantes dentro desse cenário é o 
resultado que o pensamento acerca da cultura que é defendido por Gilberto Gil imprime nas 
decorrências das ações a partir deste. 

Durante muito tempo o Estado se manteve dentro do entendimento de que o estágio de 
preservação da memória nacional incluía somente a preservação de bens culturais de natureza 
material, histórica, ligados ao patrimônio edificado e a cultura erudita. Esse pensamento foi 
aos poucos dando lugar para a ampliação do entendimento de cultura agora como conjunto 
dos saberes e fazeres de uma população, um bem da coletividade, que está presente em todas 
as práticas da sociedade e ligada ao desenvolvimento de uma nação.

Esse pensamento atinge a concepção da construção do Ministério da Cultura-MinC que 
passou por uma série de descontinuidades e crises com constantes fechamentos e reaberturas, 
e modula a tentativa de reformulação da estrutura do MinC logo nos primeiros anos do 
governo Gil. A instalação das secretarias de Políticas Culturais, de Articulação Institucional, 
da Diversidade Cultural e outras mais, possibilitou enxergar a o quão hibrida é a cultura 
brasileira e que ela está para além de composições de sincretismos e mestiçagem.

A manutenção desse pensamento dentro da concepção das instituições da cultura não deve 
ser distante da promoção de políticas de caráter mais universal onde o desafio se dá, segundo 
Pierre Bourdieu, na “desigualdade natural das necessidades culturais”, complementada por 
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Tereza Ventura quando enfatiza que “o desafio que se impõe é combinar processos culturais 
particulares com direito de cidadania universais.” (VENTURA, 2005).

Uma das soluções para esse processo apresentadas por Lia Calabre é “o envolvimento 
dos agentes atingidos por tais políticas”, visto que “o país vive hoje um movimento contínuo 
de construção de projetos coletivos de gestão pública nas mais variadas áreas” (CALABRE, 
2007). Consequentemente, as ações dentro das diferentes trajetórias desses sujeitos hão de 
emplacar resultados no direcionamento das polícias públicas que são trabalhadas e discutidas, 
por exemplo, em conselhos e fóruns com a sociedade civil. 

Assim, a junção dos aspectos do território, com as translações das histórias de vida 
desses sujeitos, alimenta e atualiza constantemente os planejamentos da gestão cultural com 
os desejos dos produtores, artistas, e do público em geral, reforçando a ideia de que “a base 
de um novo modelo de gestão está no reconhecimento da diversidade cultural dos distintos 
agentes sociais na criação de canais de participação democrática”. (CALABRE, 2007).
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UMA VISITA AOS CONCEITOS DE POLÍTICAS 
CULTURAIS NA AMÉRICA LATINA

Antonio Albino Canelas Rubim1 

RESUMO: O texto propõe uma visitação crítica aos conceitos de políticas culturais 
elaborados na América Latina, desde os anos 80 do século XX, quando se inauguram 
tais estudos na região. A visitação crítica não busca chegar a um conceito canônico, 
mas pretende navegar nas trilhas possíveis dos conceitos existentes, tensionando-os 
a partir de contribuições teórico-analíticas que ensejem atualizações nos conceitos 
de políticas culturais.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas culturais, América Latina, Conceitos de políticas 
culturais, Teorias das políticas culturais, Gestão cultural

A colombiana Ana Maria Ochoa Gautier traz pistas acerca dos enlaces 
singulares entre as políticas culturais e os estudos culturais latino-americanos. Ela 
fala da estreita conexão existente entre estudiosos e fazedores de políticas culturais, 
pois os estudiosos latino-americanos frequentemente trabalham na implementação 
de políticas (Ochoa Gautier, 2003, p.29). Ochoa Gautier assinala também a forte 
presença da noção de políticas culturais na mobilização do espaço público latino-
americano e nos estudos culturais (Ochoa Gautier, 2003, p. 77). Ela aponta diferenças 
entre estudos culturais latino-americanos e aqueles dos países centrais ao anotar: 
“…las distancias que hay entre las definiciones de política cultural que vienen de 
los estudios metropolitanos sobre textos de la cultura (...) y de aquellos que vienen 
desde los llamados estudios culturales latinoamericanos...” (Ochoa Gautier, 2003, 
p.79). 

Nada casual que Pablo Mendes Calado constate esse imbricamento em um 
autor emblemático do contexto latino-americano. Ele observa que: “...el tratamiento 
de las políticas culturales está presente em prácticamente toda la obra de García 
1  Pesquisador do CNPq e do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT) e 
professor do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura) da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
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Canclini” (Calado, 2015, p.89). A defesa das políticas culturais por García Canclini perpassa 
mesmo um texto intitulado “La mejor política cultural es la que no existe?” (García Canclini, 
2003). Em suma, tais relacionamentos apontam as singularidades dos estudos culturais latino-
americanos frente aos países centrais e a constituição da singular trajetória no âmbito das 
políticas culturais na América Latina, inclusive com relação a sua própria noção.

García Canclini, nos inícios de seu famoso texto, escreve acerca da “existencia dudosa” 
dos estudos de políticas culturais na América Latina dos anos 80, pois era comum ouvir dos 
pesquisadores frases como “De qué políticas culturales vamos a hablar si en mi país no existen” 
(García Canclini, 1987, p.14). Em verdade, essa perplexidade expressava o momento inaugural 
dos estudos de políticas culturais na América Latina. Ele conjugou o desenvolvimento dos 
primeiros seminários em alguns países, a exemplo de Estado e cultura no Brasil, coordenado 
por Sérgio Miceli, realizado em 1982 e publicado em 1985 (Miceli, 1985) e de Culturas 
populares e política cultural, acontecido também em 1982, na Cidade do México, organizado 
por Guillermo Bonfil e igualmente transformado em livro. Em 1983, no Brasil, aparece o 
pequeno livro de Martin Cezar Feijó, O que é política cultural, que traça um breve itinerário 
das políticas culturais no mundo e no Brasil (Feijó, 1983). García Canclini, depois de listar 
encontros que tiveram relevância para o desenrolar dos estudos de políticas culturais naqueles 
anos, destaca o grupo de trabalho sobre políticas culturais da CLACSO como uma das principais 
expressões da ampliação de investigações neste campo. Dele participam estudiosos como: 
Antonio Augusto Arantes, Carlos Catalán, José Joaquim Brunner, Luis Peirano, Néstor García 
Canclini, Oscar Landi e Sérgio Miceli. O grupo desenvolveu pesquisas comparativas sobre 
políticas culturais e consumo em Argentina, Brasil, Chile, México e Peru (Garcia Canclini, 
1987, p.21). Em seu texto, o autor esboça uma primeira trajetória dos estudos de políticas 
culturais na América Latina.

INCURSÕES INICIAIS

Graciliano Ramos aponta como os dicionários são desconsiderados, mas afirma que não 
se pode trabalhar sem eles (Ramos, 1980, p.273). Cabe acatar a sugestão do escritor brasileiro 
e iniciar o percurso atento ao tratamento dado às políticas culturais por dicionários latino-
americanos nos verbetes especializados. Uma primeira constatação se impõe: em muitos deles 
não existe um tópico específico sobre políticas culturais. No Diccionario de estudios culturales 
latinoamericanos, o verbete escrito por George Yúdice não traz propriamente uma definição 
da noção. Ele examina um conjunto de temas gerais sobre políticas culturais e depois esboça 
sua história no México, onde foi editado o dicionário (Yúdice, 2009). Já Newton Cunha, no 
Dicionário SESC – A linguagem da cultura, escreve: “Por política cultural pode-se entender, 
inicialmente, o conjunto de intervenções dos poderes públicos sobre as atividades artístico-
intelectuais ou genericamente simbólicas de uma sociedade” (Cunha, 2003, p.511). Após a 
definição, ele exclui as políticas de educação deste âmbito, delineia a ação cultural do Estado, 
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“frequentemente seletiva”, e esboça uma pequena trajetória histórica das políticas culturais 
no mundo. No Diccionario del pensamiento alternativo, Arturo Chavolla, sem mais, recorre 
a famosa definição de Garcia Canclini (Chavolla, 2008, p.413). Os três dicionários culturais, 
tomados com amostra aleatória de existentes na América Latina, traduzem posturas distintas 
frente ao trabalho de delimitação da noção de políticas culturais. Em muitos casos, a análise 
da temática ocorre sem recurso a uma definição explicitada; em outros acontece a utilização 
de uma delimitação breve e, por fim, tem-se a referência ao conceito de García Canclini, 
marcante nos estudos latino-americanos de políticas culturais. Cabe ressaltar, que devido ao 
seu caráter especializado, o Dicionário Crítico de Política Cultural, organizado por Teixeira 
Coelho, será tratado adiante (Coelho, 1997).                         

Em 1987, no livro Políticas culturales en América Latina, García Canclini formulou 
sua conhecida definição. A vigência da noção é notável. Inúmeros autores em diversos países 
utilizam e/ou fazem referência a ela. Alexandre Barbalho, depois de desconhecê-la em 2005 
(Barbalho, 2005), recorre a ela em 2013 (Barbalho, 2013, p.8), em sintonia fina com a larga 
utilização da noção por autores brasileiros, inclusive em cursos universitários, a exemplo 
do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura) da 
Universidade Federal da Bahia, onde ela tem uso constante em dissertações e teses. Renata 
Rocha, em texto recente, também assume e se filia ao conceito (Rocha, 2017). A noção 
aparece citada em Ana María Ochoa Gautier (2003, p.70). Dentre os inúmeros acionamentos 
encontrados em diversos autores da região, podem ser citados José Tasat (2014, p.40) e Pablo 
Mendes Calado (2015, p.89), que em trabalhos recentes reivindicam a noção para balizar seus 
estudos. Não resta dúvida que entre as definições esboçadas por autores latino-americanos, a 
noção de García Canclini surge como aquela mais utilizada. Sua persistência espaço-temporal 
a institui como um dos cânones da área.

Em 1987, García Canclini escreveu: “Entenderemos por políticas culturales el conjunto 
de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios 
organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de 
la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social” (García 
Canclini, 1990, p.26). A referida noção, ao definir políticas culturais, delimita os agentes e 
os objetivos, com suas conexões sociais. De imediato, nota-se uma ampliação dos agentes 
responsabilizados pelo desenvolvimento de políticas culturais, antes, em geral, restritos ao 
Estado e, na maioria das vezes, em sua feição nacional. Victor Vich, recorrendo à Ana María 
Uchoa Gautier (2003), assinala o novo caráter “descentrado” das políticas culturais e que 
“...hoy en día son generadas desde diferentes actores sociales” (Vich, 2014, p. 61). García 
Canclini, em sintonia fina com tais circunstâncias, torna-se um dos autores responsáveis pelo 
descentramento. Esse processo parece consensual para a maioria dos estudiosos que se dedicam 
à investigação das políticas culturais, com reafirmado por Uchoa Gautier (2003, p.69): “...en la 
actualidad la noción de política cultural no se moviliza desde una sola esfera (el estado) sino 
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desde varias (los movimientos sociales, el Estado, grupos de artes, organismos internacionales 
etc.) ”. Victor Vich, partidário de descentramento, entretanto, mesmo aplaudindo a diversificação 
dos sujeitos das políticas culturais, faz uma ressalva a ser considerada: “En resumen, el Estado 
debe ocupar una posición central en la elaboración de políticas culturales, aunque sepa de 
antemano que no es el único actor en el escenario…” (Vich, 2014, p.64). Em uma atualização 
da sua definição, publicada em 2005, em sintonia com o processo de glocalização em curso, 
García Canclini incorpora a dimensão transnacional às políticas culturais a sua noção: “Pero 
esta manera de caracterizar el ámbito de las políticas culturales necesita ser ampliada teniendo 
en cuenta el carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la actualidad” 
(García Canclini, 2005, p.65). 

Os dois primeiros objetivos propostos por García Canclini, orientar o desenvolvimento da 
dimensão simbólica e atender às necessidades culturais da população, não sofrem interpelações 
potentes de outros autores. Eventuais críticas ocorrem, por exemplo, acerca da capacidade 
operacional de desvelar o desenvolvimento simbólico ou delimitar as necessidades culturais 
da população. Nada que coloque em xeque tais objetivos, que conectam as políticas culturais 
e as sociedades nas quais elas se conformam. Estas finalidades enfatizam a cultura como 
dimensão substantiva do desenvolvimento da sociedade e como uma das necessidades sociais 
da população, que deve ser atendida pelo Estado por meio de políticas públicas. A história 
recente das práticas e dos estudos no campo das políticas culturais sugere, nestes dois casos, 
potenciais de atualização nas suas formulações. Eduardo Nivón Bolán e Delia Sánchez Bonilla 
escrevem, em texto recente: “En materia de cultura, las políticas públicas se traducen en 
la satisfacción de necesidades culturales o, dicho de otra forma, en el cumplimiento de los 
derechos culturales” (Nivón Bolán e Sánchez Bonilla, 2016, p.53). A consolidação de novas 
noções nos estudos de políticas culturais, a exemplo de direitos culturais na citação acima, 
pode colaborar na reescrita com mais sintonia contemporânea da noção de políticas culturais, 
pois ela hoje dificilmente pode ser imaginada sem referência a garantia dos direitos culturais.                   

A situação se configura totalmente distinta com relação ao terceiro objetivo listado: a 
construção de consensos para manutenção do status quo ou para a transformação da sociedade. 
Neste caso, autores assumem posições diversas e muitas vezes divergentes. Alguns, como 
Guillermo Cortés concordam com tal objetivo. Ele frisa que as políticas devem não apenas 
atender as necessidades da população, mas necessitam “...incidir en algún tipo de cambio 
o transformación social” (Cortés, 2006, p.42). Outros autores, na contramão, promovem 
exclusões e interdições, a exemplo de Teixeira Coelho (1997). Ele incorpora as finalidades 
indicadas por García Canclini, excluindo apenas a terceira delas.   Desnecessário destacar 
esta dimensão como vital para discutir o posicionamento político-ideológico e a questão da 
neutralidade ou não das políticas culturais. Adiante tais temas serão devidamente enfrentados.                     

Fora a explicitação que as políticas culturais exigem um “conjunto de intervenções”, a 
noção de García Canclini não enumera nenhuma outra exigência inerente para delimitar o campo 
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das políticas culturais. Neste âmbito, diversos outros condicionantes poderiam ser acionados 
para demarcar melhor as fronteiras do conceito. A necessidade intrínseca de características 
como articulação, continuidade e sistematicidade, imanentes a uma efetiva política cultural, 
não devem ser esquecidas para delimitar de modo mais consistente as zonas de pertencimento 
à noção. Marco Margulis introduz uma dimensão, que ele considera imprescindível às políticas 
culturais e seu conceito: a deliberação intencional das políticas culturais. Ele escreve em 
seu texto: “Otras transformaciones de la cultura provienen de acciones manifiestamente 
orientadas a actuar sobre algún aspecto de ésta: estamos en el terreno de las políticas culturales” 
(Margulis, 2014, p13). Em sua definição de políticas culturais, o autor acrescenta ainda outra 
variável: a capacidade de realizar mudanças no ambiente cultural. Ele anota: “...consideramos 
políticas culturales, es decir, a las intervenciones públicas o privadas, por parte de sectores 
gubernamentales, de instituciones de la sociedad civil o de otros actores sociales con capacidad 
de acción suficiente, que explícitamente apuntan a introducir cambios en el plano cultural 
(Margulis, 2014, p.15). Desde modo, caberia aduzir tais variáveis e acrescentá-las à noção 
de García Canclini. Ela deve incorporar dimensões intrínsecas vitais para a caracterização 
cristalina de ações e formulações como políticas culturais.     

Por certo, qualquer conceito se mostra incapaz de reter todas as dimensões imanentes 
a um fato social. Ele expressa apenas os componentes essenciais da singularidade de um 
determinado acontecimento. Para sua mais adequada explicitação, pode-se enumerar algumas 
abrangências acolhidas pela noção estudada. Deste modo, deve-se acrescentar que as políticas 
culturais compreendem, explícita ou implicitamente, além dos aspectos já assinalados, outras 
variáveis. Nivón Bolán (2006, p.64) enfatiza a necessidade de existir um aparato institucional 
para formular, coordenar e executar as políticas culturais. De modo mais sistemático, um 
conjunto de eixos analíticos, a serem atendidos e solicitados às políticas culturais, foram 
enumerados em 2007: 1. Concepção de política acionada; 2. Definição de cultura escolhida; 
3. Formulações e ações desenvolvidas; 4. Objetivos e metas; 5. Caracterização dos agentes; 6. 
Delimitação dos públicos; 7. Instrumentos, meios e recursos (financeiros, humanos, materiais, 
legais etc.) e 8. Momentos da dinâmica da vida cultural contemplados. Estes últimos podem 
ser diferenciados em: 1. Criação, invenção e inovação; 2. Difusão, divulgação e transmissão; 
3. Circulação, intercâmbios, trocas, cooperação; 4. Análise, crítica, estudo, investigação, 
pesquisa e reflexão; 5. Formação; 6. Conservação e preservação; 7. Fruição, consumo e 
públicos e 8. Organização do campo cultural: legislação, gestão, produção, programação e 
curadoria (Rubim, 2007). José Luis Mariscal Orozco delimita a criação, produção, difusão e 
formação como dimensões relevantes para gestores culturais (Mariscal Orozco, 2012, p. 23).

OUTRAS TRILHAS E A TENTAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO

No inaugural livro sobre políticas culturais na América Latina, aparece outro conceito 
de políticas culturais, definido por alguns estudiosos como formalista. Seu principal autor, José 
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Joaquín Brunner, preocupado com as relações entre democracia e políticas culturais, anota 
textualmente: “En otras palabras, las políticas culturales democráticas son - en su sentido más 
general - políticas formales. Persiguen arreglos institucionales más que aplicar contenidos 
cognitivos a la sociedad” (Brunner, 1987, p.198). Conforme o autor, caberia criar “estruturas 
de oportunidades” (entendidas como mercados, sistemas de seleção, pluralidade de ofertas, 
variedade) e impedir que sejam interditadas por algum fechamento ideológico ou manipulação 
monopolista (Brunner, 1987, p. 198). Ele torna mais explicita sua noção em 1988, quando 
descreve como políticas culturais: “...intentos de intervención deliberada, con los medios 
apropiados, en la esfera de constitución pública, macrossocial e institucional de la cultura, 
con el fin de obtener efectos buscados”. Adiante, Brunner especifica as suas modalidades 
de atuação: “Son, por lo general, formas de intervención que tienden a operar sobre el nivel 
organizacional de la cultura: preparación y carrera de los agentes, distribución y organización 
de los medios, renovación de los medios, formas institucionales de la producción y circulación 
de bienes simbólicos etc.” (Brunner, 1988, p. 268).    

A postura liberal do autor, que adota apenas os procedimentos formais da democracia 
e negligência sua dimensão substantiva, ao esquecer as profundas desigualdades próprias da 
sociedade capitalista, foi criticada por diversos autores. Beatriz Sarlo, em 1988, comentou 
na revista Punto de Vista: “Limitar las políticas a funcionar como garantías de igualdad 
formal de los agentes que intervengan supone una abstracción o grado cero de desigualdad 
cultural y material. En el proceso cultural los sujetos no son efectivamente iguales ni en sus 
oportunidades de acceso a los bienes simbólicos ni en sus posibilidades de elegir, incluso 
dentro del conjunto de bienes que están efectivamente a su alcance” (Sarlo apud Rocha, 
2017, p.691/692). Em recente texto, Renata Rocha (2017) também crítica a noção e mobiliza 
outros autores em seus reparos às concepções de José Joaquín Brunner. No Brasil, a presença 
deste autor ocorre em outro patamar. Isaura Botelho, por exemplo, retomou Brunner não para 
assumir sua noção de políticas culturais, mas para utilizar distinção proposta por ele entre as 
concepções antropológica e sociológica da cultura e suas implicações nas políticas culturais 
(Botelho, 2016, p.20-27).  

José Joaquín Brunner parece não ter sido capaz de constituir uma genuína corrente 
liberal na América Latina a partir de sua concepção das políticas culturais. Mas o horizonte 
de uma perspectiva de neutralidade para as políticas culturais, inscrita na sua formulação, 
se mostrou persistente através de diferentes caminhos teóricos e analíticos. Diversos olhares 
podem ser mobilizados para explicar tal permanência. Talvez tenha centralidade a não tessitura 
de formulações e de práticas radicalmente democráticas do Estado nas suas relações com a 
cultura. Inúmeros autores tematizaram a cultura em contraponto aos Estados autoritários e seu 
dirigismo cultural vigentes na América Latina até os anos 80, configurando uma percepção 
sempre negativa da ação estatal.  Outros aderiram à visão neoliberal do Estado mínimo, que 
prevaleceu na região, em especial nos anos 80 e 90, e que negou o Estado enquanto agente 
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de políticas culturais, em detrimento do “mercado”. A ameaça do estado mínimo neoliberal 
parece retornar em sua versão ultraliberal à América Latina nos brutais anos atuais. Em 
ambos casos, autoritários e/ou neoliberais, a neutralização do Estado se tornou funcional. A 
interdição do Estado (também) fazer cultura tem sido muitas vezes verbalizada, inclusive por 
personalidades e segmentos democráticos e de esquerda. Estranhamente nunca se profere a 
mesma proibição em relação às empresas e ao “mercado”. A discussão das conexões possíveis 
entre um Estado (radicalmente) democrático e cultura necessita ser enfrentada para elucidar 
melhor suas potencialidades na configuração de políticas culturais e sua noção (Rubim, 2016). 

Para além da neutralização das políticas culturais através da negação de um possível 
papel ativo e democrático do Estado, ainda existiram aqueles que tomam a neutralidade como 
requisito para erigir as políticas culturais como ciência. Teixeira Coelho, por exemplo, propõe 
a política cultural como “...uma ciência da organização das estruturas culturais” (Coelho, 
1997, p. 293). A proposição encontra-se estritamente associada à perspectiva do autor de 
que “O conceito de política cultural apresenta-se (sic) com frequência sob a forma altamente 
ideologizada” (Coelho, 1997, p.293). Ele recorre a uma noção bastante aproximada daquela de 
García Canclini: “...a política cultural é entendida habitualmente como programa de intervenções 
realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários com o 
objetivo de satisfazer as necessidades culturais (grifado pelo autor) da população e promover 
o desenvolvimento de suas representações simbólicas” (Coelho, 1997, p.293). Mas exclui o 
restante da noção de García Canclini, que fala em obter consenso para manutenção de uma 
ordem social ou sua transformação, e o submete a crítica (Coelho, 1997, p.293-294). Cabe 
observar que García Canclini não associa as políticas culturais a um determinado consenso, 
seja a favor da manutenção ou da transformação da sociedade. Ele apenas afirma que uma 
das finalidades das políticas culturais está umbilicalmente associada à disputa de consensos 
na sociedade. Alexandre Barbalho fustiga a pretensão cientificista do autor “...na medida em 
que política e cultura não são sinônimos nem se confundem com ciência” (Barbalho, 2005, p. 
35). Recorrer à ciência para fazer esquecer o poder de escolhas imanente às políticas culturais 
não parece ser uma boa contribuição à elaboração conceitual.        

Definições neutralizadas de políticas culturais não se circunscrevem à América Latina. 
Vital Beneyto, de acordo com Xan Bouzadas Fernandéz um dos pioneiros dos estudos na 
Espanha, definiu políticas culturais: “Como conjunto de medios movilizados y de acciones 
orientadas a la consecución de fines, determinados éstos y ejercidas aquéllas por las instancias 
de la comunidad – personas, grupos e instituciones – que por su posición dominante tienen 
una especial capacidad de intervención em la vida cultura de la misma” (Beneyto apud 
Bouzadas Fernandéz, 2007, p 130). Ainda que fale em posição dominante, a definição não 
abandona a formulação de pretensa posição neutral. A visão das políticas culturais como “mais 
burocrática que criativa”, esboçada por Toby Miller e George Yúdice (2004, p.11), também 
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parece colaborar na redução das políticas culturais às conformações puramente administrativas, 
menosprezando sua capacidade de inovação e de proposição de alternativas políticas.    

Uma das opções mais vigentes para construção de formulações “neutras” de políticas 
culturais floresce como sua redução às suas dimensões tão somente administrativas. Victor 
Vich critica esta postura: “...la política cultural no puede terminar reduciéndose a la pura 
‘gestión administrativa’, aunque sepamos de hecho que una política cultural que carezca de una 
gestión eficiente – por más que tenga muchos presupuestos claros – está siempre condenada 
al fracaso” (Vich, 2006, p.60). Para ele, além de não se reduzir a uma mera administração, 
as políticas culturais: “…deben tener claros objetivos de intervención social” (Vich, 2914, 
p.60/61). Em outra passagem de seu primeiro texto, Victor Vich, depois de assinalar que se vive 
hoje em uma sociedade que promove a constante desigualdade entre atores sociais, observa 
que: “...toda política cultural tiene que contribuir a atacar tal problema y tiene que servir para 
fundar nuevos vínculos entre las personas” (Vich, 2006, p.66). Luis Guillermo Lumbreras, 
em capítulo no mesmo livro, aponta que a política cultural “...define las alternativas reales 
de sus propósitos de futuro” (Lumbreras, 2006, p.73). 

De modo mais cristalino, Mario Margulis constata que as políticas culturais nem 
sempre assumiram perspectiva emancipadora, mas foram muitas vezes utilizadas a favor da 
exploração, do racismo, dos preconceitos e de restrições extremas das liberdades e direitos 
humanos (Margulis, 2014, p.22). Ainda que na sociedade, quase sempre, prevaleça uma visão 
positiva da cultura, sua valorização não pode esconder e esquecer que existem também culturas 
cheias de preconceitos e discriminações de classe, etnia, gênero, orientação sexual, idade, 
origem regionais etc. Por certo, culturas oprimiram nações, comunidades e indivíduos e foram 
utilizadas com tais finalidades. De modo semelhante, as políticas culturas são perpassadas 
por horizontes de poder contraditórios e contrapostos, o que inibe, mais uma vez, a ideia de 
que elas sejam ou devam ser neutras. Uma pergunta que não pode calar acerca de políticas 
culturais: porque, em regimes radicalmente democráticos, recursos públicos devem ser utilizados 
para propiciar o desenvolvimento de qualquer tipo de cultura, inclusive aquelas opressoras 
e carregadas de preconceitos, sem que se considere seu compromisso com a cidadania, os 
direitos da população e a cultura cidadã?

Em palavras bem transparentes, as políticas culturais não podem se furtar ao âmbito dos 
valores e ao debate público, ainda que, como constata Ana María Ochoa Gautier: “La idea de 
que las políticas culturales construyen valores es casi lugar común en los estudios culturales. 
Pero en espacio público, fuera de la academia, hay mucha ambigüedad en torno a esta idea” 
(Ocha Gautier, 2003, p.22). Para a autora o vínculo entre políticas culturais e valores tem 
relação com a ampliação do campo das políticas culturais. Ele agora não pode ser pensado 
como restrito ao estado, nem como mera organização dos bens e serviços culturais, mas “...
como un campo en el cual el sentido y valor de lo simbólico se define desde a capacidad de 
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mediar procesos culturales, políticos y sociales” (Ocha Gautier, 2003, p.83). Lucina Jiménez 
na introdução do livro de Eduardo Nivón Bolán reforça igualmente a conexão entre políticas 
culturais e valores. Ela elogia o autor por abandonar uma concepção de política cultural 
desenhada por planejadores presos a objetivos, resultados e metas e “...en cambio colocar el 
acento en los valores (...) para sí construir las políticas culturales democráticas de este siglo” 
(Jiménez, 2006, p.16/17). Dentre os valores enumerados por ela podem ser lidos: direitos 
culturais, ética de cooperação cultural, diversidade, sustentabilidade ambiental, participação, 
memória, autonomia e solidariedade. O próprio Eduardo Nivón Bolán assinala que a política 
cultural se empobrece se for reduzida a mera esfera administrativa e “...se la priva de su sentido 
utópico, de compromiso con un modelo de sociedad” (Nivón Bolán, 2006, p.59).                                          

NOVOS HORIZONTES CONCEITUAIS

As complexas mutações ocorridas na sociedade, na cultura e nos estudos sobre cultura 
e políticas culturais, em especial, com a valorização da diversidade cultural, o advento do 
conceito ampliado de cultura e o descentramento dos agentes das políticas culturais criam 
condições para o surgimento de novas perspectivas de compreensão e definição da noção de 
políticas culturais na América Latina. Guillermo Cortés observa que, desde os anos 80 do século 
XX, o tema das políticas culturais gerou uma extensa discussão, segundo ele, “esencialmente 
teórica”, que se traduziu: “...en un corpus de conceptos, definiciones, recomendaciones y 
orientaciones generales” (Cortés, 2006, p.20). Apesar de discordar da afirmação do caráter 
teórico da produção, não há como negar que, a partir daqueles tempos, os estudos de políticas 
culturais se desenvolveram no mundo e, mais especificamente na América Latina. No caso 
brasileiro, eles tiveram seus inícios na década de 80, mas só ganharam folego com a gestão 
de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, durante o governo Lula.        

Resultantes de tais mudanças, campo e conceito de políticas culturais se expandiram. 
Ana Rosas Mantecón e Eduardo Nivón Bolán, por exemplo, falam que a concepção geral de 
políticas culturais se ampliou, deixando de ser um mero instrumento desenhado para oferecer 
serviços culturais e dar acesso a eles, para ser um dispositivo “... que puede transformar las 
relaciones sociales, apoyar la diversidad e incidir em la vida ciudadana” (Rosas Mantecón e 
Nivón Bolán apud Ocha Gautier, 2003, p. 81/82). 

Neste horizonte, outras perspectivas de análise aparecem e novas definições de políticas 
culturais florescem. Arturo Escobar, em 1999, propôs entender políticas culturais “...como el 
proceso que se ejecuta cuando los actores sociales, moldeados o caracterizados por diferentes 
significados y prácticas culturales, entran en conflicto” (Escobar, Arturo apud Nivón Bolán, 
2006, p.58). O novo olhar assumido pelo autor colombiano, incorpora como agentes de 
políticas culturais setores subalternizados em seus embates políticos contra a ordem cultural 
vigente. Retomada e atualizada por meio das presenças de Sonia Alvarez e Evelina Dagnino 
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como coautoras, a noção é contraposta explicitamente ao uso corrente do conceito de políticas 
culturais, como ação dos Estado e de outros agentes na área da cultura, “...vista como terreno 
autónomo separado de la política...”. Apesar do exagero de considerar que a formulação 
conceitual anterior de políticas culturais implica sempre e necessariamente na desconexão 
entre política e cultura, os autores pretendem chamar a atenção sobre o vínculo imanente entre 
cultura e política. Conforme eles: “El lazo constitutivo significa que la cultura, entendida 
como concepción del mundo y significados que integran prácticas sociales, no puede ser 
comprendida adecuadamente sin la consideración de las relaciones de poder imbricadas con 
ditas prácticas” (Álvarez, Dagnino e Escobar, 1999, p.135). 

Logo adiante os três autores afirmam: “Con la expresión políticas culturales nos referimos, 
entonces, por lo cual lo cultural deviene en hechos políticos” (Álvarez, Dagnino e Escobar, 
1999, p. 135). Pouco depois na página 141 do texto, eles reafirmam que: “…las identidades 
y estrategias colectivas de todos los movimientos sociales están inevitablemente ligados al 
ámbito de la cultura”. Em texto publicado no ano 2000, os mesmos autores enfatizam que 
movimentos sociais “...quando apresentam concepções alternativas de mulher, natureza, raça, 
economia, democracia ou cidadania, que desestabilizam os significados culturais dominantes, 
os movimentos põem em ação uma política cultural” (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000, p. 
25). Tal perspectiva amplia a noção de políticas culturais, pois considera que as lutas políticas 
que trazem imanentes concepções culturais contrapostas às dominantes e se insurgem contra 
esta vigência, devem ser acolhidas no conceito de políticas culturais. 

A distinção existente na língua inglesa entre policy e politics pode ajudar na explicitação 
das duas vertentes interpretativas ensaiadas para o conceito de políticas culturais. O primeiro 
termo, quando associado ao termo cultura, como na expressão cultural policy, remete a uma 
acepção relativa à atuação pública no campo cultural. Já o segundo, quando inscrito em cultural 
politics, se refere à luta pelo poder ou mais precisamente ao significado cultural imbricado em 
ato político. Eduardo Nivón Bolán propõe uma distinção na língua espanhola entre Política, 
no singular e com maiúscula, para designar a primeira e políticas, em minúscula e no plural, 
para corresponder a segunda expressão inglesa (Nivón Bolán, 2006, p. 59). Pouco depois 
de apresentar esta proposição, o autor mexicano, na referida página, opta por entender as 
políticas culturais como atuações públicas e “...acciones de gobierno”. Ochoa Gautier toma 
uma posição diferente. Após visitar o jogo de significados, ela aceita a segunda alternativa 
como políticas culturais e acredita que tal noção abarca “...una gama de mediaciones entre 
lo político y lo cultural y lo cultural y lo político…” que permite incorporar atores sociais 
marginalizados (Ocha Gautier, 2003, p.74).                             

Em linhagem próxima, outros estudiosos trilham estes caminhos, demonstrando que 
tal abertura conceitual guarda sintonia com a circunstância contemporânea e que, por isto 
mesmo, não pode ser descartada, sem mais, mesmo que se reconheça a complexidade que 
acarreta à definição do conceito de políticas culturais e as análises deste campo, agora bastante 
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ampliado. Reivindicar a dificuldade de operacionalização para obstruir tal abertura parece não ter 
sentido. Interdições semelhantes já tinham sido acionadas contra as ideias de desenvolvimento 
simbólico e, em especial, de satisfação das necessidades culturais da população, contidas na 
definição de García Canclini. De modo similar, a reconsideração por Isaura Botelho (2016) 
das noções de sentido antropológico e sociológico da cultura, esboçados por Brunner, não deve 
bloquear à utilização do conceito amplo de cultura pelas políticas culturais, mas sobretudo 
indicar a complexidade e dificuldades advindas do acionamento desta noção ampliada para 
as políticas culturais. 

Outra ponderação que pode ser feita diz respeito à possível recaída no paradigma anterior 
dos relacionamentos, no qual a política instrumentaliza e submete a cultura. A proposição de 
Álvarez, Dagnino e Escobar não me parece que retome esta postura, pois a luta política aparece 
como meio para a transformação da sociedade, que se conforma sempre e necessariamente como 
político-cultural, como mudança na concepção de mundo. Ou seja, no horizonte destes autores 
política e cultura estão imbricados na luta pela transformação social. Talvez tal proposição de 
enlace constitutivo entre cultura e política possa ser discutível, mas ele não permite subsumir 
a cultura à política, como ocorreu historicamente. Neste sentido, não compartilho com as 
ressalvas feitas por Renata Rocha (2016) a este conceito em sua abordagem teórico-conceitual 
acerca dos estudos de políticas culturais na América Latina.             

Na trilha aberta por estas mudanças, surgem novas noções ampliadas de políticas 
culturais na América Latina, ainda que não partilhem, muitas vezes, os mesmos horizontes 
teórico-conceituais. Daniel Mato anota que a ideia de políticas culturais “...integra todo 
aquello que se relaciona con el carácter simbólico de las prácticas sociales y en particular a 
la producción de representaciones sociales…” (Mato, 2001, p. 149). Ana Wortman, em texto 
de 2002, engloba como política cultural a ação e a ordem política determinada que produz: 
“…representaciones e imaginarios sociales que inciden en el plano del simbólico social, en 
la generación de un ethos epocal que penetra en las prácticas de la vida cotidiana” (Wortman, 
2002, p. 325). Ana María Ocha Gautier, por exemplo, em seu livro, define políticas culturais 
como: “...la movilización de la cultura llevada a cabo por diferentes agentes – el estado, los 
movimientos sociales, las industrias culturales, instituciones tales como museos u organizaciones 
turísticas, asociaciones de artistas y otros – con fines de transformación estética, organizacional, 
política, económica y/o social” (Ocha Gautier, 2003, p.20). Na Argentina, Mário Margulis 
reivindica uma concepção “...más amplia de las políticas culturales”, entendida como ações 
deliberadas do setor público, do privado ou de ambos, “...dirigidas a actuar sobre los códigos 
de la cultura, lo que implica en intervenir en los sistemas de signos y en las estructuras de 
significación, históricamente constituidos y compartidos por grandes grupos, que sustentan 
las formas arraigadas de percibir, apreciar, relacionarse y actuar, y que orientan las prácticas” 
(Margulis, 2014, p.20). Neste sentido, conforme as teses defendidas pelo estudioso, as políticas 
culturais não ficam restritas a uma lógica estético-ilustrada, característica das formulações 
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mais tradicionais das políticas culturais, mas conseguem se realizar em uma perspectiva sócio-
semiótica. Isto é, ela passa a acolher outras políticas públicas nem sempre aceitas no âmbito 
estritamente culturais, como as políticas de transformação urbana.                 

AVISOS SOBRE O PONTO FINAL

Esta viagem pelos itinerários das noções de políticas culturais na América Latina não 
parece capaz de contemplar todos os sentidos atribuídos ao termo nesta região do mundo. 
A fragilidade, ainda presente no intercâmbio acadêmico e cultural, opera dificultando 
o conhecimento, a circulação e a divulgação de autores e obras produzidas na região. A 
dispersão característica dos estudos de políticas culturais, seja nos países latino-americanos, 
seja em esferas de conhecimento em um mesmo país, complexificam ainda mais o trabalho 
de investigação e análise. Apesar das dificuldades, o texto buscou ser o mais abrangente 
possível ao visitar a bibliografia existente em diversos países e áreas de conhecimento. Não se 
pretendeu em momento algum uma viagem exaustiva, nem chegar a um conceito determinado 
de políticas culturais, mas percorrer e discutir talvez as mais expressivas noções esboçadas por 
autores latino-americanos. A visão subjacente ao texto é que não existe, nem é preciso adotar 
necessariamente um conceito canônico de políticas culturais, de modo similar ao que acontece 
com relação ao termo cultura e seus múltiplos significados. A multiplicidade de sentidos, 
presente em ambos os casos, ainda que de modo bastante desigual devido a pluralidade de 
significados do termo cultura, pode acarretar dificuldades de análise e de rigor, mas demonstra 
a riqueza e a diversidade de enfoques possíveis para dar conta destes complexos universos. 
Nesta perspectiva, parece razoável imaginar que a coexistência, sempre tensa, de conceitos 
diferenciados, que podem se contrapor, mas igualmente dialogar e mesmo se entremear, antes 
de fragilizar o campo, apontam para a possibilidade de olhares plurais e inovadores que, ao 
respeitar as singularidades, estejam sintonizados com a complexidade e o desenvolvimento 
das políticas culturais na contemporaneidade.
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INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN BOGOTÁ. UN 
BALANCE A PARTIR DE LA LEY DEL ESPECTÁCULO 

PÚBLICO (2013-2015)

Marta Lucía Bustos Gómez1

RESUMO: Producto de una gestión conjunta entre diferentes agentes de las artes 
escénicas, el Congreso de la República de Colombia aprobó en 2011 una ley que 
crea una contribución parafiscal cultural para la inversión en la construcción, 
adecuación, mejoramiento y dotación de infraestructura de los escenarios culturales, 
entre otros asuntos. Una vez se concreta la posibilidad de ejecutar los recursos 
recaudados, en Bogotá se definen procedimientos para la presentación, evaluación 
y ejecución de proyectos. En este documento se presenta la ley, se hace un balance 
de la infraestructura existente hasta la entrada en vigor de la ley y un recuento de la 
inversión 2013-2015 de la contribución parafiscal con la finalidad de evidenciar las 
tensiones entre los propósitos de la ley y su aplicación las cuales plantean preguntas 
sobre su proyección a futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: infraestructura cultural, políticas culturales, artes escénicas.

LA LEY DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO (LEP)

La Ley 1493 o Ley del Espectáculo Público (LEP) expedida por el gobierno 
nacional creo estímulos tributarios, formas alternativas de financiación a las artes 
escénicas, medidas para promover la racionalización de las cargas impositivas y 
promovió la reducción de trámites, procedimientos y requisitos para la realización 
de espectáculos públicos. La ley además definió la contribución parafiscal cultural 
a la boletería de los espectáculos públicos de las artes escénicas. En efecto, la ley 
tuvo como objetivo reconocer, formalizar, regular y hacer más competitivo el sector 

1  Docente de carrera de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Colombia. Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos y Magister en Planeación y 
Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. mlbustosg@udistrital.edu.co /talucia2000@
gmail.com.

mailto:mlbustosg@udistrital.edu.co
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de los espectáculos públicos de las artes escénicas, a través regular aspectos que inciden en 
estos asuntos.

La ley promovió incentivos tributarios para empresarios y artistas y la disminución 
de las cargas impositivas que pesaban sobre diferentes eslabones del negocio, por ejemplo, 
redujo los impuestos sobre los honorarios de artistas internacionales que pasaron del 33% al 
8% y otorgó un incentivo fiscal, consistente en una deducción del 100% en el impuesto sobre 
la renta, por las inversiones que se realicen en infraestructura de las artes escénicas. Declaró 
exentos del impuesto del valor agregado (IVA) –que para la época estaba en el 16%– los 
servicios artísticos de las artes escénicas y servicios conexos con dicha actividad, tales como 
la dirección artística de las artes escénicas representativas; los servicios de interpretación, 
ejecución, composición y  realización artística de música, danza, teatro, circo, magia; la 
realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de iluminación y sonido; la elaboración 
de libretos y guiones (excluye los de televisión y cine); el diseño, creación y construcción de 
escenarios, tarimas,  equipos de iluminación, sonido, audiovisuales, así como el diseño y 
elaboración de vestuario, zapatería, maquillaje. 

Por otra parte, derogó impuesto a espectáculos con destino al deporte (gravamen 
nacional), el Impuesto de Fondo de Pobres que fue creado en 1918, con el fin de proteger a 
las personas en estado de vulnerabilidad manifiesta en razón de su situación económica y que 
era financiado con el 10% del valor bruto de las entradas efectivas a teatros, conciertos, circos 
y demás espectáculos públicos similares y el Impuesto de Azar y Espectáculos del 10% sobre 
los ingresos obtenidos en la boletería de entrada a los espectáculos públicos, de las apuestas 
de juego, de las rifas promocionales, concursos y sorteos. 

La LEP también desarrolló un capítulo que busco simplificar y racionalizar trámites 
para la obtención de permisos y la vigilancia y control de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas. En su Artículo 18 señala que: 

“Las capitales de departamento deberán crear la ventanilla única de registro y atención 
a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas, como mecanismo 
para registrar la documentación que acredite los requisitos para obtener los permisos de 
que trata esta ley. Para el trámite de dicho permiso, al mismo tiempo se dará traslado de 
la solicitud a todas las entidades en lo de su competencia, quienes dentro del término 
establecido deberán dar su concepto a la ventanilla única para que esta comunique la 
autorización al productor del espectáculo público de las artes escénicas”(Ley 149/2011). 

Este apartado intenta atender la dispersión de trámites, procedimientos y competencias, 
así como la duplicidad de requisitos que ello generaba en la obtención de permisos para la 
realización de espectáculos públicos de las artes escénicas. Aunque en Bogotá desde el año 
2009 se habían expedido normas para crear un Sistema Único de Gestión para el Registro, 
Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público (SUGA), solo hasta 
el año 2012 se adopta este sistema como ventanilla única y en 2013 se unifican los requisitos 
para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las 
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actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital2, lo que permite la coordinación 
de cerca de nueve (9) entidades de la administración que contemplaban hasta hace muy poco 
procedimientos, trámites y requisitos específicos lo cual generaba confusión y demora en la 
expedición de las autorizaciones, llegando incluso a ser expedidos los permisos en mismo 
día y a pocas horas de la realización del evento.

El tercer aspecto que trabajó la LEP, y sobre el cual se centra este texto, es la Contribución 
Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, que tiene como hecho generador 
una tasa sobre la boletería recaudada por los productores de los espectáculos públicos, equivalente 
al 10% del valor de la boleta o derecho de asistencia, cualquiera que sea su denominación 
o forma de pago, cuyo precio o costo individual sea igual o superior a tres (3) Unidades de 
Valor Tributario (UVT)3. 

La LEP estableció que del recaudo de los recursos y rendimientos se encarga el Ministerio 
de Cultura, el cual debe girar anualmente a las entidades territoriales del nivel municipal 
o distrital los recursos con una destinación orientada específicamente a la construcción, 
adecuación, mejoramiento y dotación de infraestructura de los escenarios para la presentación 
de espectáculos públicos de las artes escénicas y compra de infraestructura existente4. Para 
su ejecución en cada vigencia fiscal, las entidades territoriales y sus respectivas entidades de 
cultura deben definir el porcentaje que destinaran a escenarios de naturaleza pública y a los 
escenarios de naturaleza privada o mixta, los cuales deben ser entregados mediante convocatoria 
pública en la que participan únicamente las organizaciones culturales que puedan certificar 
la titularidad de los escenarios. 

Como se observa la ley intenta atender a aspectos tributarios, de gestión y de infraestructura 
para un sector específico de las artes. No se incluyen aquí escenarios asociados a las artes 
plásticas y visuales ni a los libros y la lectura, es decir bibliotecas, museos, salas de cine y 
proyección audiovisual no hacen parte de los propósitos de la ley. Esta restricción responde a una 
tendencia reciente dentro de la gestión pública cultural de generar normas y reglamentaciones 
para sectores específicos de la actividad cultural, entendida esta en su acepción más canónica 
es decir las actividades artística (música, teatro, danza, audiovisuales y plásticas).  Si bien 
desde décadas atrás el país contaba con una ley sobre el patrimonio –particularmente sobre 
el construido– y del libro, la reglamentación del sector cultural era bastante escasa, pues solo 
hasta el año de 1997 cuando se expide la Ley de Cultura y se crea el Ministerio aparece el 
interés por gestionar reglamentaciones para sectores específicos, un ejemplo de ello es la 
ley de cine del año 2003 que crea un Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y  estímulos 
tributarios para este sector  y la LEP. 

2  Decreto 309 de 2012 y Decreto 599 de 2013
3  Según el Anuario Estadístico 2017 del Ministerio de Cultura 3 UVT corresponden a $78.147 en 2012 
(aproximadamente 25US), $80.523 en 2013, $82.455 en 2014, $84.837 en 2015 y $89.259 en 2016, 
4  Decreto 1080 de 2015
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BOGOTÁ Y SU INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Las instalaciones, construcciones o estructuras físicas donde se anidan o toman vida 
las diversas manifestaciones culturales y artísticas que hoy disfrutamos –como los teatros, 
museos, bibliotecas y salas de conciertos– se materializan a partir de vincular los heterogéneos 
aspectos que origina estas producciones artísticas o culturales y al mismo tiempo los distintos 
contextos históricos, sociales, económicos y la visión cultural en los que fueron concebidos. 
Un análisis de su desarrollo y proyección entonces implica una mirada amplia que intente 
entender como emergen infraestructuras asociadas a las artes canónicas o clásicas y a otras 
más contemporáneas, cómo se estructuran a partir de diverso modelos –públicas, privadas, 
mixtas, comunitarias– y de qué manera se han incluido o no en las políticas estatales en 
nuestro contexto, bien sea porque ha sido consideradas como parte de las políticas culturales 
sectoriales o porque se han incorporado como un asunto del desarrollo urbano y por tanto 
involucran a diversos sectores de la planeación en los entes territoriales. 

Bogotá, por ser capital del país y concentrar los poderes ejecutivo, judicial y legislativo 
se ha visto beneficiada de cierto mecenazgo que ha propiciado una oferta cultural diversa y 
relativamente constante a lo largo del tiempo –aunque no exenta de fluctuaciones–. Si bien 
existen heterogéneas y ricas manifestaciones culturales y artísticas e infraestructuras asociadas 
a estas en cada uno de los territorios que componen este país, el carácter de capital del país 
ha propiciado unas condiciones que han hecho posible la aparición de escenarios culturales 
inexistentes hasta hace unas décadas en otras ciudades y municipios del país5. 

La historia de los escenarios culturales en Bogotá es susceptible de ser rastreada 
en diferentes registros y archivos. Por ejemplo, en las normas que durante décadas han 
reglamentado diversos aspectos de los espectáculos públicos asociados al teatro, el cine, la 
danza y la música se encuentran pistas sobre las infraestructuras culturales de la ciudad y sus 
condiciones. En la prensa escrita, donde desde la década de los años treinta del siglo pasado 
es posible encontrar noticias, publicidad y notas editoriales que dan cuenta de la oferta que 
empresarios, colectivos de artistas y entidades públicas han propiciado en la ciudad y por 
tanto de la existencia de teatros, salones de cine, locales de espectáculos musicales y teatrales. 
Asimismo, otras fuentes importantes son los relatos de quienes han asumido como reto 
profesional la gestión de sus espacios escénicos y los estudios o documentos que instituciones 
públicas han realizado recientemente con el ánimo de contar con insumos técnicos que den 

5  Aunque la Constitución Política de 1991 señala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, lo cierto es que pesa 
sobre el país una larga tradición de centralismo político, administrativo y cultural. La heterogeneidad cultural 
persiste en un contexto de desarrollo desigual de las regiones y de crecimiento macrocéfalo de las ciudades. 
Según el Anuario estadístico 2017 del Ministerio de Cultura en 2017 el PULEP (Portal único ley de espectáculos 
públicos de las artes escénicas)  registró un total de 128 escenarios de las artes escénicas en 39 Municipios de 20 
departamentos. De estos el 21% (27 escenarios) están ubicados en Bogotá, el 15% (19 escenarios) en Medellín, 
los municipios de Cali y Pereira registran cada uno el 8% (10 escenarios). Los restantes 35 municipios registran 
menos de 9 escenarios. 
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piso a políticas o programas públicos que promueva la construcción y dotación adecuada de 
escenarios culturales. 

Como se señaló antes, los acuerdos, decretos y demás normas que la administración 
ha expedido para normalizar la realización de espectáculos públicos y el comportamiento 
que debía tener el público en los espacios en donde se llevaran a cabo, así como las reglas 
de construcción de éstos, son una fuente importante y un rastro a seguir en esta historia de la 
infraestructura para los espectáculos públicos en la ciudad de Bogotá. Desde comienzos del 
siglo XX es posible indagar las normas que inciden en por lo menos tres aspectos de estos 
espectáculos y sus escenarios en la ciudad: censura sobre el contenido, seguridad e higiene de 
los teatros y gravámenes a los espectáculos, siendo estos dos últimos algunos de los aspectos 
que atiende la LEP. 

Respecto a la censura, los primeros registros indican que fue ejercida generalmente 
por una Junta conformada por responsables de la moralidad y conveniencia social de los 
espectáculos públicos. Sus integrantes, delegados del alcalde, “[...] en lo relacionado con 
la moralidad de los espectáculos públicos dentro del Municipio [...]” cuidaban de que las 
películas o piezas teatrales que se presentaban en la ciudad no ofendieran “[...] el sentimiento 
patrio, nacional o extranjero, la moral, las buenas costumbres o la religión [...]” (Decreto 
338 de 1938). En algunas de estas normas, además de lo concerniente a la aprobación de 
contenidos, se establecían también recomendaciones sobre aspectos logísticos como por 
ejemplo la numeración de la boletería y la silletería, así como sobre el personal (porteros, 
acomodadores, etc.) requerido para facilitar el acceso del público a los diferentes espacios de 
los teatros (lunetas, balcones, platea, etc.). 

De igual manera, se encuentran normas que establecían Comisiones Técnicas de Teatros 
y Salas de Espectáculos para verificar las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de 
los “[...] lugares destinados a representar funciones, pagadas o gratuitas, de ópera, teatro, 
música, cinematógrafo, bailes, conferencias y otras formas de expansión” (Decreto 103 de 
1940). A medida que se va desarrollando la actividad en la ciudad y se consolida la arquitectura 
institucional, se reglamentan aspectos tendientes a contar con mayores niveles de seguridad 
para el público y los artistas; en tanto los temas de censura se concentran en las actividades 
cinematográficas con un perfil más orientado a la clasificación de las películas para determinar 
audiencias. Es así como el Estado se retira de su función directa como censor de contenidos 
y se centra más en garantizar y asegurar las condiciones de seguridad y de bienestar que 
deben brindar los escenarios tanto para quienes crean y desarrollan los espectáculos como 
para quienes asisten a ellos. 

El tercer aspecto en el que históricamente interviene la administración es lo referente 
al pago de impuestos. En este tema son relevantes dos impuestos: por un lado, el Fondo de los 
Pobres que gravaba el valor de las entradas en espectáculos y eventos de compañías teatrales, 
conciertos y recitales de música; presentaciones de ballet, óperas, operetas y zarzuelas, las 
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presentaciones en los recintos donde se utilizará el sistema de pago por derecho a mesa (Cover 
Charge) y por el otro, el Impuesto de Azar y Espectáculos que autorizaba al Gobierno a crear 
“[...]un impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor de cada boleta de entrada personal 
a espectáculos públicos de cualquier clase...” (Ley 12 de 1932, Artículos 1 y 7) con el fin 
de atender un empréstito patriótico, este impuesto del 10% sobre el valor de cada boleta, fue 
restablecido en 1946, y cedido por la Nación como de propiedad exclusiva de los municipios 
y del Distrito Capital. Estos dos impuestos se mantuvieron vigentes hasta el año 2009 cuando 
se fusionan bajo la denominación de Impuesto Unificado del Fondo de los Pobres, Azar y 
Espectáculos y fueron posteriormente derogados con la LEP. 

Ahora bien, sin pretender realizar un análisis exhaustivo sobre la infraestructura cultural 
de la ciudad, podemos completar el mapa de los escenarios culturales de las artes escénicas en 
la ciudad haciendo una referencia a las mismas las infraestructuras. Las instituciones culturales 
públicas más antigua del país –con sede en Bogotá– en su orden son la Biblioteca Nacional 
fundada en 1777 –una de las primeras bibliotecas públicas en el continente americano–, el 
Museo Nacional Museo Nacional de Colombia creado en 1824, poco después de la gesta de 
Independencia y el Teatro Cristóbal Colón que llega a convertirse como tal en 1892  luego 
de que el Coliseo Ramírez de la época de la colonia se transformará en Teatro Maldonado 
en la primera mitad del siglo XIX  y este a su vez en Teatro Nacional en 1886. Biblioteca, 
museo y teatro asociados a una concepción clásica de escenario estatal se constituyen desde 
entonces en el eje cultural y de diversión para la elite capitalina pues representan y refuerzan, 
en su momento, el sentido del orden social y las narrativas de nación imperantes en la ciudad. 

Cincuenta años después, en la década de los años treinta del siglo pasado en la prensa 
escrita  se hablaba de cerca de veinte (20) escenarios con capacidad para algo más de 22.000 
espectadores (El Tiempo, 29 de noviembre de 1937, p. 7), de los cuales hacían parte el ya 
nombrado Teatro Colón y el Teatro Municipal, adquirido por la administración de la ciudad 
en el año de 1912 y juntos a estos otros como  la Plaza La Santamaría inaugurada en 1931 en 
terrenos donados por un ganadero aficionado a los toros; el Teatro El Parque, construido en 
1936 como parte del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera; el Teatro al Aire Libre La Media 
Torta con una capacidad para 500 personas, obsequio del Consejo Británico en Colombia para 
la celebración del cuarto Centenario de la ciudad y el estadio Nemesio Camacho “El Campín” 
para 10.000 personas, inaugurado en 1938 como sede de los Juegos Bolivarianos en terrenos 
donados por un concejal de la ciudad. 

Posteriormente entre las décadas de los años sesenta y ochenta, se integran a este 
registro la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, edificada en 1958; luego 
el coliseo “El Campín” con capacidad para 23 mil personas y el Auditorio León de Greiff de 
la Universidad Nacional, construidos y puestos al servicio del público de la capital en el año 
de 1973; además del auditorio de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, construido en 1986 
a propósito de la remodelación de sus instalaciones. 
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Los escenarios más recientemente construidos en la ciudad datan del año 2000 en 
adelante cuando se edifica en el 2001 en la localidad de Antonio Nariño un teatro de pequeño 
formato (Teatro Villa Mayor) con recursos locales y el Teatro Mayor con un aforo de 1300 
sillas y Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo, construidos en el 2010 en un predio de la 
administración distrital con recursos de la empresa privada con el fin de ofrecer espectáculos 
de ópera y musicales, conciertos, ballet clásico, danza contemporánea y obras de teatro.

En este recuento se observa que no ha existido una planeación o proyecto cultural 
que tenga en cuenta la construcción de grandes escenarios que refuercen el relato nacional 
como se puede observar en otras ciudades de Latinoamérica como Rio, Buenos Aires, Ciudad 
de México entre otras. Las infraestructuras públicas existentes van apareciendo gracias al 
empeño de personajes que en un primer momento durante la década de los años veinte del 
siglo XX se articulan con una generación que cuestiona el legado conservador, el clasicismo y 
el acartonamiento de la Generación del Centenario, así como los paradigmas de organización 
de la sociedad nacional y la orientación que se le dio al Estado durante una serie de gobiernos 
conservadores. Los escenarios que se crean en los años treinta son construidos en terrenos 
donados por personajes pertenecientes a una elite intelectual y política que quería emular la 
ciudad europea, y a su ciudadano, como símbolos de avance y progreso. 

Después de este primer grupo de infraestructuras –construidas con la iniciativa o el 
apoyo estatal– aparecen en los últimos sesenta años,  una sala de conciertos adscrita a una 
biblioteca pública6 resultado de la visión de un banquero que propuso crear una biblioteca 
general para uso público y escolar ante la ausencia de bibliotecas públicas en Bogotá; un 
auditorio exponente del estilo modernista de la ciudad universitaria que se distingue por su 
capacidad (1.600 personas) y las excelentes condiciones acústicas; un modesto auditorio en 
un centro cultural creado para rendir tributo a un líder político, un teatro del ámbito local con 
un diseño que no es del todo adecuado para la presentación de artes escénicas y un proyecto 
de centro cultural con biblioteca y dos teatros  con un modelo de gestión publico privado. 

Paralelamente a la construcción de los escenarios públicos y a la reglamentación sobre 
higiene, censura y gravámenes, en la década de los años sesenta, colectivos teatrales adecuan 
espacios para la circulación de los productos de sus propios procesos de creación como de 
los de numerosos grupos y compañías nacionales e internacionales con las cuales realizan 
intercambios artísticos. Organizaciones sin ánimo de lucro enfocadas a la creación teatral 
como el Teatro de Marionetas Don Eloy (1962) y la Fundación Casa de la Cultura (1968), 
acondicionan sus propios escenarios. En las décadas siguientes, y en el contexto de una agitada 
actividad artística y de la afirmación del movimiento teatral en el país y la ciudad, surgen y 
se consolidan otros espacios de pequeño formato como los siguiente: 

6  Para su construcción se tomaron como referentes algunas bibliotecas internacionales y la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín, creada en 1952, gracias a un convenio entre la Unesco y el Gobierno de Colombia.
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Teatro La Mama 1976 Teatro Acto Latino 1995
Teatro Libre 1980 Teatro Contrabajo 1996
Teatro de Marionetas Jaime Manzur 1980 Teatro Barajas 1998
Teatro La Baranda 1986 Teatro Quimera 1999
Teatro Chiminigagua 1988 Mapa Teatro 2000
Teatro Estudio Calarcá-Tecal 1989 Tea Tropical 2000*
Teatro Gabriel García Márquez 1991 Silfos Teatro 2000
Teatro de Marionetas Ernesto Arona 1992 Teatro R101 2001
Teatro Ditirambo 1993 Teatridanza 2007
Casa del Teatro Nacional 1994 Teatro Varasanta 2007*
Teatro de Marionetas Hilos Mágicos 1994 Factoría L’Explose 2007
Sala Seki Sano 1994 Casa Ensamble 2008
Casa Teatrova 1994 Teatro La Macarena 2008
Teatro Actores 1994 Kábala Teatro 2009
Teatro Libélula Dorada 1995 Corporación Teatral Barraca 2009

Cuadro Nº 1. Elaboración propia

En cerca de cuarenta años, con diferentes matices y enfoques, los colectivos que lideran 
estos proyectos teatrales van adecuando espacios y convirtiéndolos en pequeñas salas para 
el teatro, la mayoría ubicadas en las localidades7 de La Candelaria, Santa Fe, Chapinero y 
Teusaquillo, donde históricamente se fue localizando y concentrando gran parte de la actividad 
cultural en la ciudad. Los 33 escenarios, que hemos mencionado arriba, tienen características 
arquitectónicas y escénicas muy variadas y responden, sin duda, a los proyectos artísticos de 
los grupos y a los requerimientos del teatro contemporáneo que incorpora espacios flexibles, 
alternativos y no convencionales, pero también a las características de los inmuebles donde 
se instalaron y a los sectores donde están ubicados. Por ejemplo, los que se adecuaron en 
inmuebles de conservación arquitectónica y que se encuentran ubicados en el centro histórico 
de la ciudad o en sectores de la ciudad declarados de interés cultural requieren intervenciones 
especiales de carácter arquitectónico y civil para garantizar la preservación de los valores 
arquitectónicos, artísticos o históricos que los distingue o permisos adicionales para cuidar 
los valores arquitectónicos, urbanísticos y ambientales que los caracteriza como una unidad 
formal significativa y representativa del desarrollo histórico de la ciudad8.

Ahora bien, si el proyecto artístico y la tipología de los inmuebles marcan en cierta 
medida la adecuación y característica del espacio escénico, es indudable que los contextos 
económicos y técnicos con los que cada uno de estos colectivos contó en su momento para 
adelantar las adecuaciones a los inmuebles, fueron condicionantes fundamentales de lo que son 
hoy en día los escenarios. Estos son el resultado de largos procesos de gestión de presupuestos 
y de la inversión de sus propios recursos para el mantenimiento, mejoramiento y construcción 

7  Unidad territorial utilizada para la gestión y administración de la ciudad.
8  Cerca del 30% de espacios de los registrados en la tabla nº1 se ubican en el centro tradicional de la ciudad 
y a barrios construidos en la primera mitad del siglo XX identificados por la Secretaria de Planeación Distrital 
como de interés cultural y catalogados como sectores con desarrollo individual.
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y la dotación de sus escenarios, dado que la legislación existente en el país no permitía la 
entrega de dinero por parte del Estado a privados para obras de adecuación o construcción, 
sólo se entregaban recursos  para el desarrollo de programación artística mediante el Programa 
de Salas concertadas9 con el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES).  Razón por la cual, 
durante varios años, en especial el sector de arte dramático, lideró discusiones y debates con 
las administraciones públicas –a nivel nacional y distrital– para buscar rutas con las que se 
pudieran invertir recursos públicos para cumplir con los objetivos de calidad, comodidad, 
seguridad y proximidad en estos escenarios. 

Así pues, los escenarios que son resultado de la iniciativa de los colectivos teatrales, 
junto con otros que han sido construidos por empresas u organizaciones privadas y muchos 
más que han venido surgiendo en los últimos años como los escenarios vinculados a las 
instituciones educativas, comunidades religiosas, urbanizadores y cajas de compensación 
familiar, se suman a la oferta de la ciudad y superan en número y en condiciones a la oferta 
estatal. Esto lo confirma el Anuario estadístico del Ministerio de Cultura que en el año 2017 
registra que, de los 128 escenarios registrados en el PULEP en 2017, el 61% son de naturaleza 
privada, el 27% de naturaleza pública, el 6% sin información de titularidad y el 5% son de 
naturaleza mixta. 

POLÍTICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN BOGOTÁ

Si bien es cierto que algunos gobiernos de la ciudad han incluido iniciativas para la 
construcción de infraestructuras culturales que se enlazaban con proyectos de renovación 
urbana, tales como la del alcalde Virgilio Barco en la década de los años sesenta  quien 
propone un plan para la construcción y adecuación de una red de escenarios para la ciudad 
la cual dejó vestigios que poco a poco  y lo largo del tiempo se extinguieron o las iniciativa 
de los años noventa que llevaron a la construcción de las bibliotecas públicas Bibliotecas 
Virgilio Barco, El Tunal y El Tintal y de los centros de desarrollo comunitario (CDC) como 
espacios físicos para la cualificación de la población y uso adecuado del tiempo libre a nivel 
individual, familiar y comunitario. Es posible afirmar que la infraestructura cultural de Bogotá, 
y particularmente la de las artes escénicas, ha ido creciendo de manera esporádica, dispersa 
y desarticulada de su desarrollo urbano. Lo existente es el resultado, más que de políticas 
deliberadas y de la planeación, de iniciativas aisladas que de tanto en tanto van dejando una 
serie de escenarios unos mejor dotados y diseñados que otros, con diferentes concepciones y 
diseños institucionales y altos déficits técnicos, de seguridad y bienestar tanto para el público 
como para los espectadores.

9 Creado en 1993 por Colcultura en el nivel nacional–, fue acogido por el Distrito Capital en 1994 para 
fortalecer objetivos artísticos y contribuir a la fidelización de públicos en ámbitos comunitarios, barriales, metro-
politanos, universitarios, entre otros. 
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La ciudad solo hasta el año 2006 se planteó la creación de instrumentos de planeación 
que le permitieran determinar rutas de crecimiento y distribución de los usos del suelo y las 
densidades en la ciudad. Este año se inicia el proceso para formular los Planes Maestros de 
Equipamientos en la ciudad con el fin de planear los sistemas que determinan el funcionamiento 
de la ciudad (como la movilidad, el transporte, el espacio público, los servicios públicos, 
entre otros), establecer los requerimientos de suelo para el desarrollo de sus infraestructuras 
y equipamientos y dar soporte a todas las actividades urbanas como el comercio, la industria, 
los servicios, las zonas residenciales, entre otros. 

En lo que corresponde a cultura el plan de equipamientos culturales (PLAMEC) propuso 
un diagnóstico y proyección de espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades 
culturales, custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de 
la cultura y se materializo luego de la elaboración de un diagnóstico de 430 equipamientos 
de la ciudad. Este instrumento definió los estándares arquitectónicos y urbanísticos de los 
equipamientos culturales, las exigencias generales (normas de sismo-resistencia, de prevención 
y detección contra incendios, evacuación y accesibilidad, entre otras) y estructuró estrategias 
para la programación de la inversión y los requerimientos de suelo. 

No obstante, pasaron once años antes de que este instrumento fuera considerado pues 
la ciudad no se ocupó de las infraestructuras culturales públicas más allá del mantenimiento de 
la ya existente. Hasta el 2013 la ciudad realizo una nueva georeferenciación y caracterización 
urbana, arquitectónica y sociocultural de 387 equipamientos culturales, fichas de inventario 
de cada uno de ellos y una base de datos integrada que se vincula al Sistema de Información 
Sectorial lo cual permitió tener información más precisa sobre los equipamientos culturales y 
hacer seguimiento a las metas que se habían trazado en 2006 de cinco nuevos equipamientos 
como operaciones estratégicas de una Red de Infraestructura Territorial Cultural y que a la 
fecha llevaban un porcentaje muy bajo de cumplimiento, pues solo uno de los cinco propuestos 
se había construido (Centro Cultural Julio Mario Santodomíngo)

Es precisamente la LEP la que le da sentido al PLAMEC ya que las definiciones de su 
ámbito de aplicación y sus tres políticas se convierten en herramientas claves para la ejecución 
de los recursos provenientes de la contribución parafiscal, pues como lo señalan los datos del 
Anuario Estadístico del Ministerio de Cultura, Bogotá es el municipio con mayor recaudo 
acumulado con un 51,3% del recaudo total acumulado, seguido de Medellín (13,6%), Cali 
(6,4%), Chía (5,8%) y Barranquilla (5,4%). Estos municipios junto a otros 5 representan el 
92,5% del recaudo total entre 2012-2017.

EJECUCIÓN RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN BOGOTÁ

Cuando se reglamentó la LEP, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (SCRD) 
buscó generar un mecanismo transparente y democrático que garantizara la participación 
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del sector en las orientaciones y decisiones que se toman en relación a los recursos de la 
contribución parafiscal. Para ello, creo el Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de 
los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas como órgano consultivo y de apoyo para la 
administración y asignación de estos recursos. 

El Comité contó inicialmente con siete miembros: tres de la administración distrital y 
cuatro designados de los consejos distritales de música, danza, teatro y del Consejo Distrital 
de Cultura10. Un año después, y atendiendo a la solicitud del sector de los productores y 
empresarios de eventos de mediano y gran formato, se integraron al Comité un delegado de 
este sector y otro del teatro –público con administración mixta– Julio Mario Santo Domingo. El 
espíritu de la SCRD al promover la creación de este espacio fue hacer efectiva la participación 
de la ciudadanía, y, en este caso en particular, de los agentes del sector de las artes escénicas 
en la toma de decisiones sobre criterios de priorización de los proyectos, porcentajes para la 
asignación de recursos a los escenarios públicos y a los privados o mixtos y también a la hora 
de decidir sobre los proyectos a ser apoyados con estos recursos. 

A partir de la experiencia acumulada con los procesos de participación ciudadana del 
Sistema Distrital de Cultura y del Programa Distrital de Estímulos11, la SCRD diseñó una 
convocatoria pública con el fin de establecer tiempos, requisitos y trámites para hacer posible 
la recepción y evaluación de proyectos y la asignación de los recursos en cada anualidad.  
Bogotá fue la primera ciudad del país que abrió, en el año 2013, convocatoria pública para 
otorgar recursos de la LEP.  Entre 2012 y 2015 asigno un total de $ 13.099.081 millones 
de pesos (4 millones de US aproximadamente) para el mejoramiento de veinte y siete (27) 
escenarios privados y cinco (5) públicos. Se recibieron un total sesenta y nueve (69) proyectos 
presentados por organizaciones de naturaleza privada o mixta, de los cuales, cuarenta y cuatro 
(44) provenían de escenarios cuya vocación principal es el teatro, dos (2) cuya vocación 
principal es la circulación de la danza, dos (2) cuya vocación principal es la programación 
musical y solo uno (1) con vocación principal para las artes circenses.

CODA

Algunos elementos relevantes de la experiencia en la asignación de recursos en estos 
primeros años tienen que ver con la concentración y las diferencias sectoriales, territoriales 
que se expresan en los resultados de las convocatorias, con la deficiencia de estructuras 
administrativas para manejar los recursos y con los vacíos y tareas que implico la implementación 
de este componente de la LEP.

10  Es un escenario destinado al encuentro, deliberación, participación y concertación de las políticas, planes 
y programas públicos y privados y las respectivas líneas estratégicas de inversión para el desarrollo cultural del 
Distrito Capital( http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-
cultura-y-patrimonio/consejo-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio)
11  Programa de asignación de recursos públicos a entidades privadas para el desarrollo de actividades 
culturales y artísticas
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Respecto a las diferencias se observó que en su generalidad los casos expresan 
desigualdades profundas entre áreas artísticas. El 70% de los proyectos recibidos provenían de 
salas de teatro, las cuales en su gran mayoría habían recibido históricamente apoyos económicos 
para su programación artística a través del Programa de salas concertadas con el IDARTES, 
veinte y siete (27) de estas salas se presentaron a las convocatorias, algunas durante dos años 
consecutivos. En tanto, el sector de danza tuvo una baja participación en parte debido a que 
como bien lo señalan los estudios realizados muy pocas organizaciones se han aventurado 
en la consolidación de espacios adecuados para la práctica y la circulación especializada en 
danza12, situación similar si presento en el caso del circo, aunque de manera más crítica, ya que 
es um sector más informalizado y no se disponía de diagnósticos que permitieran identificar 
el estado del arte en este campo. Por otra parte, aunque la práctica de circo contemporáneo 
ha desarrollado propuestas escénicas que se adaptan a los escenarios teatrales, la práctica 
tradicional del circo es itinerante y se desarrolla en escenarios desmontables (la carpa). Lo 
anterior dificultó la participación inicial de las organizaciones de circo tradicional en la 
convocatoria ya que fue muy difícil demostrar dos de los requisitos impuestos por la LEP, la 
titularidad de un predio y la vocación a diez años del mismo como escenario para las artes 
escénicas. 

Este requisito, de la titularidad de escenarios planteado como una garantía de la 
inversión de recursos en escenarios se tropezó con la realidad de que muy pocas organizaciones 
culturales eran propietarias de los predios donde han consolidado sus escenarios, como se vio 
en el apartado anterior un alto porcentaje de escenarios son privados y han sido el resultado 
de las dinámicas propias del teatro colombiano y de iniciativas de colectivos de artistas que 
se embarcaron en la aventura de construir su sala en la mayoría de los casos en inmuebles 
rentados. En danza y circo, como se señaló antes, la situación era aún más crítica. En lo 
concierne a la música se evidencio que no son precisamente las organizaciones culturales 
las que construyen o consolidad escenarios musicales, pues esta práctica artística ha surtido 
una serie de transformaciones profundas en lo que respecta a los modos de producción y 
circulación y por otro lado los escenarios donde aún circula la música en vivo no pertenecen 
a organizaciones culturales sino a instituciones educativas, comerciales o –en menor caso– 
sindicales y uno de los énfasis que se hizo la LEP para evitar el desvió de fondo de cultura 
hacia otros sectores era que los recursos debían ser entregados a organizaciones culturales.  
Esta realidad no era ni es exclusiva de Bogotá, en tanto el Ministerio de Cultura reporta que, 
de los 128 escenarios registrados en el PULEP en 2017, la titularidad del 45% (58 escenarios) 
son del propietario, el 29% (37 escenarios) están en arrendamiento, el 16% (20 escenarios) 
están en comodato y el restante 10% (13 escenarios) tienen algún tipo de titularidad diferente. 

12  El “Estado del arte del área de la danza en Bogotá” del año 2006 “, señala que este es un campo cuyo 
desarrollo y circulación se sustenta principalmente a partir de la inversión pública, más específicamente de los 
proyectos (festivales, concursos, becas, memorias) que otorgan las entidades gubernamentales del orden nacional 
y distrital
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Por otra parte, el requisito de certificar el desarrollo de una programación permanente 
en la ciudad de Bogotá, también encontró algunas dificultades ya que, para determinar los 
indicadores mínimos de permanencia y continuidad, se tuvo que tener en cuenta las diferencias 
existentes en los procesos de circulación de las prácticas de danza, música, teatro y circo 
y establecer indicadores específicos para cada caso. En este aspecto además de requerirse 
de criterios específicos se identificó la carencia de archivos y registros constantes de las 
actividades artísticas que se llevan en los escenarios y la informalidad en la venta de abonos 
y boletería, lo cual dificultó la presentación de evidencias sobre la continuidad y permanencia 
activa del escenario. 

Los segmentos más representativos de los proyectos presentados fueron en la línea 
de dotación, pues estos eran procesos mucho más sencillos e implicaban menor número 
de requisitos y estudios que los de construcción o adecuación de infraestrucutras. En este 
sentido se evidenció claramente la necesidad de orientar a las organizaciones para priorizar 
la realización de las adecuaciones de tal forma que a mediano plazo pudieran cumplir con 
un mayor porcentaje de los requisitos de las normas sobre seguridad humana y lograr la 
habilitación de los escenarios –otro de los aspectos que incorpora la LEP–. Además de que la 
mayoría de proyectos fueron para dotación también se evidencio que un altísimo porcentaje 
de las solicitudes provenían de escenarios ubicados en las localidades que presentaban los 
índices más bajos de déficit de equipamientos culturales tales como Teusaquillo, Candelaria 
y Chapinero, es decir que en un principio los recursos no apuntaron a disminuir el déficit de 
infraestrucutras em las zonas que mas lo requerian ni a lograr una mayor equidad territorial 
de la infraestrucutra.

La ejecución de los recursos provenientes de la LEP en el período 2013-2015 implicó 
también para la institucionalidad pública cultural (SCRD) una mayor coordinación entre 
sus dependencias, la conformación de un área específica para los temas de infraestructura, 
la consolidación más sistemática de información sobre zonas de déficit de equipamientos 
culturales y hábitos de consumo cultural y el desarrollo de una serie de acciones para estimular 
la participación y cualificar a las organizaciones en la formulación de sus proyectos,  en temas 
relacionados con la producción escénica y normatividad urbanística y arquitectónica necesaria 
a la hora de emprender obras de construcción, adecuación o mejoramiento de sus escenarios. 
Todas estas tareas que aún están por consolidarse para contribuir realmente a un equilibrio 
territorial y sectorial y a una verdadera cualificación y formalización del sector de las artes 
escénicas que redunde en la diversidad y calidad de la oferta artísticas y en el bienestar y en 
una mayor valoración social de estas prácticas y de sus practicantes en la ciudad.
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DISCURSOS SOBRE A CULTURA: FORMULANDO 
POLÍTICAS CULTURAIS

Valmir de Souza1

RESUMO: Este artigo tece comentários indicativos acerca de algumas concepções 
de cultura e políticas públicas de cultura no Brasil a partir de uma amostragem 
de textos e documentos produzidos por intelectuais e organizações que atuaram 
em gestões culturais, portanto escritos por agentes de órgãos públicos. Os autores 
propuseram e desenvolveram projetos culturais no território brasileiro, ampliando 
o conceito de cultura e buscando transformar as práticas públicas de cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, discurso, gestão, palavra, política cultural.

PONTO DE PARTIDA

“Formular política cultural é fazer cultura.” 

(Gilberto Gil)

A formulação de políticas culturais no Brasil tomou grande impulso nos 
anos 1980, com debates e discussões sobre a natureza de uma política pública de 
cultura. Vários gestores e pensadores da questão cultural têm buscado explicitar 
suas posições sobre o tema através de textos, discursos e documentos que balizaram 
programas de governo, de partidos e da sociedade civil. Essas concepções têm sido 
recorrentes e adotadas por vários tipos de governo no cenário nacional.  

Este artigo, que não se pretende exaustivo, tece comentários indicativos 
acerca de algumas concepções de cultura e políticas públicas de cultura no Brasil 
a partir de uma amostragem de textos e documentos produzidos por intelectuais 
e organizações que atuaram em gestões culturais, portanto escritos por agentes 
de órgãos públicos. Os autores propuseram e desenvolveram projetos culturais 
1 Doutor em Teoria Literária (FFLCH /USP), ensaísta, autor do Livro Cultura e literatura: 
diálogos, Pós-Doutor em Políticas Públicas de Cultura (EACH/USP), associado ao Instituto Pólis, 
Professor da UnG-Ser Educacional.
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no território brasileiro, ampliando o conceito de cultura e buscando transformar as práticas 
públicas de cultura.

Através desses textos pode-se constatar como as concepções de políticas culturais, 
avançadas em seu tempo, foram pensadas como políticas de Estado. No entanto, essas práticas 
não são realizadas no vácuo, mas são determinadas por injunções históricas, com tensão 
interdiscursiva em relação aos agentes políticos e produzem convergências e divergências 
sociais.

Para efeito desse trabalho, abordaremos quatro momentos históricos decisivos na 
produção de textos e experiências, cujos principais atores são: Mário de Andrade, Aloísio 
Magalhães e Marilena Chaui e Gilberto Gil. Optou-se por uma amostragem panorâmica dos 
textos escolhidos. 

Evidente que há outros pensadores, ministros e secretários de cultura no Brasil que 
escreveram sobre o tema da cultura e das políticas culturais, mas que não estão nessa amostragem 
por motivos de espaço, como Celso Furtado, Sábato Magaldi, Gianfrancesco Guarnieri, entre 
outros.

DUAS CONCEPÇÕES DE POLÍTICA CULTURAL 

Os diversos textos programáticos sobre política cultural que vamos abordar pensaram 
a cultura de forma ampla, propondo conceitos inovadores para as práticas dos governos em 
que atuavam os respectivos autores e gestores de cultura, e provocando “viradas culturais”.

Uma das concepções mais praticadas de política cultural é a que valoriza o campo 
estritamente artístico e as artes consagradas. Por ela, o gestor público tem sido visto como o de 
um produtor cultural operando nos termos das artes produzidas por um grupo restrito. Nesse 
campo, as elaborações de políticas culturais, com uma visão oficial da cultura, se utilizam de 
um discurso técnico, produzido por especialistas e se limitam às questões específicas do que 
seria considerado artístico com foco na materialidade da cultura, como é o caso de estudos 
sobre patrimônio histórico e cultural com a política de “pedra e cal”.

Essa política cultural voltada para a produção artística remonta à chegada da Família 
Real no Brasil, quando foram inauguradas instituições como a Academia de Belas Artes, 
a Biblioteca Nacional, continuando no Segundo Reinado, quando vários artistas foram 
financiados pelo Imperador D. Pedro II, através de um tipo de mecenato estatal restrito.

Uma outra concepção visa ampliar o conceito de cultura, promovendo interface com 
diversos campos (educação, saúde, meio ambiente...), e incorporando práticas que não seriam 
consideradas como “culturais”. A cultura aí é vista como modos de vida.
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A necessidade de trabalhar com as artes estabelecidas, e ao mesmo tempo alargar a 
noção de cultura tem colocado o dilema aos gestores de cultura: priorizar as artes instituídas 
ou abranger as práticas cotidianas como costumes, festas, culinária de um povo etc? 

DISCURSOS SOBRE A CULTURA

Esse debate acerca da cultura provoca tomadas de posição do intelectual, e nesse 
sentido, faz-se necessário levar em conta o seu papel como ator e gestor público de cultura que 
produz ideias e programas para o fazer cultural. Como se sabe, no Brasil, alguns intelectuais 
e artistas têm recebido a incumbência de articular o campo cultural, como é o caso de Mário 
de Andrade, que se tornou “modelo” para várias gerações de gestores culturais. No entanto, 
ainda que os intelectuais tenham se ligado a alguma esfera de poder administrativo, com 
atividades inseridas nos “mecanismos clássicos de cooptação”, cultivou-se por parte deles 
uma desconfiança quanto ao papel exercido pelo Estado (MICELI, 2001, p. 187). E, às vezes, 
dentro da máquina estatal, eles atuaram “contra o Estado”. 

Esses intelectuais-funcionários, bem equipados culturalmente, produzem “discursos” 
destinados à publicização de uma política cultural com a intenção de agir e intervir na esfera 
pública, como palestras, textos programáticos, discursos de posse etc. Isso já evidencia uma 
produção simbólica que se caracteriza como uma forma de exercer uma atividade cultural e, 
portanto, de produzir cultura.

Alguns textos buscam interferir na vida social no sentido de propor ideias que se opõem 
ao establishment. Mais recentemente alguns gestores/as e pensadores/as têm sido críticos ao 
modelo neoliberal e aos projetos de políticas culturais elaboradas nas três esferas do Estado, 
buscando superar a situação estabelecida. Analisam principalmente o campo da cultura. Com 
isso, ajudam descortinar as políticas culturais no país, por exemplo, a proposta da “cultura 
como bom negócio”, prática desenvolvida durante o Governo Fernando Henrique Cardoso 
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 1995). 

Além disso, ao procurar construir uma visão da cultura que não seja a dominante e de 
mercado, esses textos elaboram uma retórica que pretende “refletir” a dimensão política e 
pública da cultura. A economia discursiva de vários textos incorpora os elementos sociais de 
sua época e se inserem na disputa ideológica e simbólica num país marcado pela desigualdade 
social, econômica e cultural. São discursos que tomam posição em favor da transformação 
social no campo da cultura, e apostam na possibilidade de superar conceitos de cultura que 
em geral estão marcados por estereótipos de classe social.
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MÁRIO DE ANDRADE E A GESTÃO CULTURAL

A experiência histórica da gestão de Mário de Andrade expressou seu projeto político-
cultural distribuído em vários documentos, desde Decretos até anteprojeto sobre patrimônio 
histórico. Como é notório, as ações de Mário de Andrade são inaugurais das políticas culturais 
brasileiras e, ainda que já tivesse no país um debate sobre o patrimônio histórico e artístico, 
o autor de Paulicéia desvairada pautou os debates com uma visão abrangente de cultura, 
nos anos em que foi Diretor do Departamento de Cultura e Recreação do Município de São 
Paulo (1935-38). 

Até o início de 1930, a formulação de políticas culturais ainda era escassa na cidade de 
São Paulo. Como a cidade já tinha sido palco da Semana de Arte Moderna de 1922, sentia-se 
a necessidade da criação de um órgão público que incentivasse a cultura. Mário de Andrade, 
Paulo Duarte entre outros, preocupados com a teoria e a prática cultural, propuseram ao prefeito 
Fabio Prado a assinatura do Ato n. 861 (30.05.35), decretando a criação do Departamento de 
Cultura e Recreação, que teria por finalidade “estimular e desenvolver todas as iniciativas 
destinadas a favorecer o movimento educacional, artístico e cultural, e pôr ao alcance de todos, 
palestras e cursos populares de organização literária ou científica... tudo o que possa servir 
para o aperfeiçoamento e extensão da cultura” (Departamento de Cultura, 1935). Nota-se aí 
o embrião de uma atuação pública no campo das políticas culturais em São Paulo.

Mário de Andrade, quando diretor desse Departamento recebeu muitos ataques e 
sofreu incompreensões, mas conseguiu estabelecer o mínimo necessário para a formulação de 
uma política cultural, promovendo um salto qualitativo e colocando a preocupação da gestão 
pública municipal em relação ao tema da cultura na cidade. Como registra Antonio Rubim: 

Pode parecer surpreendente que uma experiência municipal seja reivindicada como 
inauguradora em um panorama histórico acerca das políticas culturais nacionais. 
Acontece que ela, por suas práticas e ideários, transcende em muito as fronteiras 
paulistanas. Não por acaso este é um dos episódios mais estudados das políticas 
culturais no Brasil. (RUBIM, 2011, p. 19).

 Ainda segundo Rubim, as contribuições do autor de Macunaíma extrapolam o sistema 
das belas artes abarcando as culturas populares, além de propor uma intervenção sistemática 
por parte do Estado em diferentes campos culturais. Também a noção de patrimônio foi bastante 
ampliada indo dos bens tangíveis aos intangíveis. Além disso, o autor de Macunaíma viajou 
por várias regiões do Brasil, investigando as diferentes manifestações da cultura brasileira. 
Enfim, não se pode deixar de registrar que esse momento foi de grande inventividade nas 
políticas culturais no Brasil (RUBIM, 2011, p. 19 e 20).
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ALOÍSIO MAGALHÃES E OS BENS CULTURAIS

O período de 1970 e 1982 foi marcado por uma atuação estatal, em plena ditadura 
militar, nas políticas culturais, quando houve no país algumas propostas de Conselho de Cultura 
e Plano Nacional de Cultura. Nesse período, houve as políticas culturais foram pautadas por 
uma visão geopolítica nacional que nem sempre levava em conta as contradições regionais 
e culturais.

Mas alguns intelectuais-gestores retomaram o ideário de Mário de Andrade, como 
é o caso de Aloísio Magalhães que elaborou projetos de políticas culturais com uma visão 
abrangente, contribuindo para a reflexão e projetos que se seguiriam aos anos 1980. Em seu 
livro E Triunfo? (1985) sobre a questão dos bens culturais no Brasil, Magalhães procura 
explicitar um conceito ampliado de cultura. Ele se opôs à noção de bens culturais somente 
como bens materiais, ou seja, como o patrimônio histórico edificado na vertente da preservação 
dos bens da tradição colonial, branca, militar e eclesiástica, restringindo a cultura à política 
de “pedra e cal”.

A concepção de cultura de Magalhães considerava a abrangência: “...o conceito de bem 
cultural extrapola a dimensão elitista, de ‘o belo e o velho’, e entra numa faixa mais importante 
da compreensão como manifestação geral de uma cultura. O gesto, o hábito, a maneira de ser 
da nossa comunidade se constituem no nosso patrimônio cultural.” (MAGALHÃES, 1985, 
p. 72).

Magalhães buscou incorporar ao patrimônio construído “o bem ecológico, a arte, a 
tecnologia, o fazer e o saber. Das elites e do povo também.” (JOAQUIM FALCÃO apud 
CALABRE, 2005, 28). O autor atualiza ideais de Mário de Andrade, rearticulando a noção 
de patrimônio antropofágico se contrapondo aos antecessores no IPHAN, adota a noção de 
bem cultural, “um bem cultural abaporu” (CALABRE, 2005, p. 29) que poderia ter uma 
significação que transcendesse a ideia de patrimônio arquitetônico enraizada nas práticas de 
preservação no Brasil.

 A ideia de bem cultural já tinha sido aventada em 1975, durante a criação do Centro 
Nacional de Referência Cultural que deveria ter um “sistema referencial básico” para a pesquisa 
de indicadores culturais considerando-se, entre outros pontos, a “abrangência e flexibilidade 
na descrição dos fenômenos” (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, 
apud CALABRE, 2005, p. 30).

Para implementar tal ideia o artista e secretário da cultura do MEC teria de enfrentar 
vários desafios: a estrutura da sociedade brasileira com suas classes dirigentes/dominantes 
que têm uma base patrimonialista, que se apropria dos bens culturais de toda a sociedade 
através do Estado; outro desafio é o da própria estrutura do Estado brasileiro que não formou 
gestores e técnicos com uma visão abrangente - o que denota a falta de importância dada às 
políticas culturais ao longo da história do país. 
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MARILENA CHAUI E POLÍTICA DE CIDADANIA CULTURAL

No período 1989-92, os formuladores de cultura viram nesse campo um instrumento 
de promoção da cidadania cultural como direito à expressão, à diversidade política e social 
e o acesso aos bens produzidos pela sociedade, ressaltando-se a importância de considerar 
a cultura como uma dimensão fundamental da sociedade. Nesse período, Marilena Chaui 
exerceu o cargo de Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, durante a Administração 
de Luiza Erundina.

Em seu discurso de posse, “Reflexos de cidadania” (02 de janeiro de 1989) a Secretária 
afirma: “A imensa inovação indica que a Secretaria de Cultura terá como trabalho primordial 
promover a transformação da cultura política existente na cidade”. E essa mudança viria com 
a participação política no governo da cidade, o que significa “Criar um campo concreto de 
participação cultural.” (CHAUI, 1989).

No texto “Uma opção radical e moderna: Democracia Cultural”, a secretária enfatiza 
a Cidadania Cultural como uma diretriz no projeto de governo local, elaborando uma política 
cultural pautada pelo direito à produção, fruição e participação da população. A política do 
clientelismo e do favor, no dizer da Secretária, necessitava de uma mudança radical. Inverter 
isso deveria levar a uma tomada de posição baseada no direito à cultura. (PÓLIS, 1993),

A Gestão Chaui enfrentou o desafio de ampliar o conceito de cultura, já proposta no 
discurso de posse, tendo até de, ao longo da gestão, reformular juridicamente a noção de 
cultura para poder contratar profissionais para realizar oficinas de culinária nas Casas de 
Cultura em São Paulo, por exemplo.

O legado dessa Gestão teve grande ressonância nas políticas públicas de cultura no 
Brasil, sendo divulgado e até incorporado por outras cidades do país. 

Mas, como era de se esperar, na cidade de São Paulo, várias conquistas da gestão 
democrática desse período foram “esquecidas” pela falta de continuidade política. A partir 
de 1993, passou a haver uma mudança de prioridade e de foco na política cultural da cidade 
voltada para a valorização de uma cultura de eventos, e também com ênfase em lei de incentivo 
com renúncia fiscal.

GILBERTO GIL E AMPLIAÇÃO DA IDEIA DE CULTURA 

A ideia de abrangência cultural torna-se o mote principal do Ministério da Cultura 
durante a administração de Gilberto Gil. Seu discurso de posse (MINC, 2003) é uma peça 
basilar para a compreensão da questão cultural nos anos recentes. A partir de sua experiência, 
o músico-pensador aponta os caminhos a serem tomados por sua gestão cultural. De fato, a 
nomeação de um afro-brasileiro para um Ministério se torna um gesto simbólico de grande 
impacto na sociedade, mas também um gesto político que se caracteriza pela abrangência 
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territorial e conceitual. As duas inovações, conceitual e territorial, estão no cerne do discurso 
e da política cultural do então ministro da Cultura. Como ele afirma em seu discurso de posse: 

E o que entendo por cultura vai muito além do âmbito restrito e restritivo das 
concepções acadêmicas, ou dos ritos e da liturgia de uma suposta ‘classe artística e 
intelectual’. Cultura, como alguém já disse, não é apenas ‘uma espécie de ignorância 
que distingue os estudiosos’. Nem somente o que se produz no âmbito das formas 
canonizadas pelos códigos ocidentais, com as suas hierarquias suspeitas. Do mesmo 
modo, ninguém aqui vai me ouvir pronunciar a palavra ‘folclore’. Os vínculos entre 
o conceito erudito de ‘folclore’ e a discriminação cultural são mais do que estreitos. 
São íntimos. ‘Folclore’ é tudo aquilo que – não se enquadrando, por sua antiguidade, 
no panorama da cultura de massa – é produzido por gente inculta, por ‘primitivos 
contemporâneos’, como uma espécie de enclave simbólico, historicamente atrasado, 
no mundo atual. Os ensinamentos de Lina Bo Bardi me preveniram definitivamente 
contra essa armadilha. Não existe ‘folclore’ – o que existe é cultura. Cultura como tudo 
aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso. 
Cultura como aquilo que, em cada objeto que produzimos, transcende o meramente 
técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como conjunto de signos 
de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como o sentido de nossos atos, a soma 
de nossos gestos, o senso de nossos jeitos (GIL, 2003).

As definições acima ampliam as propostas dos pensadores que antecederam - Mário 
de Andrade, Aloísio Magalhães e Marilena Chaui, reinterpretando experiências e projetos em 
chave contemporânea. Esse discurso opera uma ampliação da questão cultural com grande 
visibilidade em todo o país, trazendo a contribuição de artistas e movimentos culturais do 
passado, e também de sua própria trajetória de artista e ativista cultural. Sua gestão propõe 
debates nacionais em torno das concepções e práticas culturais no país, promovendo programas 
imaginados por vários agentes culturais, como são os casos do Sistema Nacional de Cultura, 
do Programa Cultura Viva e do Plano Nacional de Cultura, para citar alguns.

As ideias de Gil também estão eivadas da visão artística contemporânea que incorpora 
valores populares, trabalho de apropriação comum às vanguardas “antropofágicas” e tropicalistas, 
promovendo intenso diálogo com o passado.

É muito significativo que Gilberto Gil e Juca Ferreira publicam uma obra chamada A 
cultura pela palavra (2013), registro de discursos, palestras, debates que dialogam com as 
várias vertentes da atividade cultural. Permita-nos aqui recorrer a uma autocitação sobre o livro:

a palavra cultura vem adensada pelas relações que tece com as tecnologias digitais, a 
diversidade, a cidadania, a economia e a expressão artística, o que mostra a globalidade 
do conceito de cultura, vista como o coração do desenvolvimento e como assunto de 
Estado. Depois dos ventos neoliberais, o redimensionamento da atuação do Estado 
como ‘servidor’ público se deu pela guinada nas políticas culturais. O MinC precisava 
se atualizar em sua legislação, estrutura e conceitos para cumprir seus deveres, 
retomando sua tarefa de formulador, fomentador e executor de ações diretas no campo 
da cultura sem terceirizar suas ações. (...) Note-se também a importância dada a um 
novo conceito de desenvolvimento sustentável, que atravessa o livro não mais como 
mero crescimento econômico, além de elevar a questão da diversidade como base do 
diálogo intercultural entre os povos. As artes foram ampliadas, incluindo formas não 
tradicionais como artesanato, moda e design. O sentido das artes significou também 
pensar a ampliação do sentido estético da vida. (...) Essas palavras, impregnadas do 
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‘jogo infinito’, abrem nossa imaginação, criando a possibilidade de refundação das 
políticas culturais no Brasil. A imaginação criativa, enfim, ganha corpo nesses discursos 
culturais (SOUZA, 2013, p. 39).

Uma das conquistas das ações do Governo Lula (2003-2010) foi inserir a cultura na 
pauta de outras secretarias, transversalizando-a nas políticas sociais, e levando em conta as 
interações com outros “setores”, como saúde, educação, habitação, o que possibilitou a formação 
de uma série de programas conjuntos entre secretarias de governo. Junto com a abrangência, 
a transversalidade é incluída na política cultural do Ministério da Cultura.

CONCLUINDO

Pensar uma concepção abrangente cultura na política cultural no Brasil ainda continua 
sendo uma questão em aberto, o que requer dos formuladores de políticas sociais uma tomada 
de posição que leve em conta os atores, os cenários, os contextos, os valores, enfim, a vida 
política e cultural da sociedade, já que o gestor público lida com questões cruciais vida social 
contemporânea, e para implementar programas e ações no campo artístico-cultural ainda 
enfrenta práticas conservadoras que excluem as classes populares na cena pública.

De toda forma, ampliou-se o modo como a cultura é concebida no Brasil devido a 
um enorme esforço social e político de várias gestões culturais nas três esferas de governo. 
Percebeu-se que a cultura não deve ser vista como o campo neutro das especializações, e traz 
um sentido de abrangência e apropriação criativa da realidade. Como ação pública, a política 
de cultura deveria ultrapassar as formas instituídas das artes, requerendo para isso colocar em 
ação uma concepção ampla de cultura que atue nas várias dimensões da sociedade, inclusive 
colocando as artes como um bem a ser usufruído por quem não têm acesso a ele.

O desafio enfrentado por Gilberto Gil foi o mesmo dos gestores anteriores, pois o 
encontro com a realidade apresentou os entraves tradicionais para a realização de conceitos 
abertos à participação das culturas historicamente excluídas das políticas e do espaço públicos.

Enfim, todos os textos e experiências que propomos verificar procuraram formular 
programas culturais amplos para o Brasil, mas tiveram limites e desafios que até hoje não foram 
superados. Esses discursos propuseram elaborar uma ideia do fazer cultural que transcendesse 
as relações com as belas artes, revisitando o passado com um olhar voltado para o presente 
e o futuro do país.

Assim, tem havido uma tradição no Brasil de se produzir ideias sobre cultura, e essa 
tradição deixa seus legados em forma de textos e discursos que dão sequência a concepções, 
dentro de chaves e perspectivas inovadoras. 
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POLÍTICA CULTURAL UNIVERSITÁRIA: O CASO DO 
GALPÃO CULTURAL DA UFF CAMPOS1

Elis de Araújo Miranda2

RESUMO: O presente trabalho apresenta a proposta de criação de um espaço 
cultural universitário, denominado Galpão Cultural, como ponto de partida para a 
discussão de uma política cultural universitária no contexto da consolidação de um 
campus fora de sede da Universidade Federal Fluminense. A proposta de criação 
do Galpão Cultural emerge das ações do movimento estudantil universitário em 
2013, articulado aos movimentos artísticos e culturais da cidade que entendiam que 
a Universidade possui o papel dinamizador de políticas públicas culturais combina-
do as noções de desenvolvimento com liberdade e justiça social, de cultura como 
uma das dimensões do desenvolvimento e do lugar como a escala geográfica da 
ação dos sujeitos organizados em grupos. A proposta de criação do Galpão Cultu-
ral se orienta pelas metodologias de planejamento participativo e gestão associada 
(PPGA), elaboradas por um grupo de pesquisadores da FLACSO ARGENTINA e 
disseminadas por meio da Rede de Participação Popular em Políticas Públicas (Rede 
PPPP). O que se conclui que a elaboração de uma política cultural universitária 
articula diferentes escalas de ação e áreas do conhecimento, demanda de tempo 
para discussões e se realiza concretamente na escala do lugar.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas de Cultura, Rede, Lugar; Ação; Galpão 
Cultural.

INTRODUÇÃO

A criação de um espaço universitário de cultura no contexto do Instituto 
de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal 
Fluminense em Campos dos Goytacazes parte de três pontos articulados: a) o 
reconhecimento da universidade como instituição dinamizadora do desenvolvimento 

1  Trabalho associado ao projeto de extensão Galpão Cultural da UFF Campos. Conta com o 
apoio Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 
2  Geógrafa. Doutora em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ). Professora 
Associada do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas 
Públicas da Universidade Federal Fluminense. 
elismiranda10@gmail.com 
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e b) a cultura como dimensão do desenvolvimento e c) o lugar como categoria geográfica que 
articula sujeitos em rede. A criação de um espaço cultural a partir da universidade objetiva 
integrar a UFF à cidade-região em que encontra inserida há 55 anos, ao mesmo tempo em 
que põe em diálogo sujeitos do lugar por meio de articulação de redes de pesquisa sobre 
participação popular em políticas públicas.

Outros projetos de integração da UFF com a cidade já foram criados, mas não tiveram 
continuidade, como o UFF de Portas Abertas que promovia a divulgação em espaços escolares das 
atividades realizadas na UFF. Acontecia recepção de estudantes secundaristas em laboratórios de 
pesquisa, biblioteca e espaços de convivência coletiva. Outro projeto, denominado Acolhimento 
Estudantil, promovido pelas coordenações de cursos também objetiva apresentar os espaços 
universitários aos estudantes recém matriculados e a promover a integração entre estudantes 
veteranos e calouros.

Mas quando se trata de abrir os portões da universidade para os movimentos artísticos 
e culturais nos deparamos com um conjunto de regras, falta de espaços adequados, críticas 
da sociedade e falta de recursos e incentivos institucionais, da vizinhança e da sociedade que 
se manifesta por meio de programas de rádios, redes sociais ou jornais impressos, além de 
interpelações por parte de instituições jurídicas que consideram os eventos artísticos e culturais 
como inadequados para o ambiente universitário.

Entretanto, na sede da UFF, em Niterói, existe, há 35 anos, o Centro de Artes UFF, 
diretamente ligado a Superintendência de Arte, que integra um teatro, um cinema, uma galeria 
de artes, um espaço para mostra fotográfica, uma orquestra sinfônica e um conjunto de música 
antiga. O Centro de Artes UFF é aberto ao público com programação de qualidade artística 
e acadêmica que não deixa nada a dever a qualquer outro centro cultural do país. Um espaço 
que integra a comunidade acadêmica aos artistas e aos munícipes de Niterói, mas ainda 
pouco conhecido pelos estudantes da UFF matriculados em cursos nos municípios de Santo 
Antônio de Pádua, Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Friburgo, Angra dos Reis, 
Petrópolis e Oriximiná (no Pará), onde a UFF mantém cursos de graduação e pós-graduação.

A justificativa para não existir um centro cultural da UFF em Campos dos Goytacazes 
não pode ser o tempo de existência da UFF neste município, visto que teve a Escola de Serviço 
Social instalada em 1962, tendo passado por ampliação em 2009 no contexto do REUNI e em 
2013 e 2016, respectivamente, foram lançados os programas de pós-graduação em Geografia 
e em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas.

Considerando ainda que Campos dos Goytacazes ocupa uma centralidade regional, 
as ações de cultura na UFF deverão provocar reverberações nas cidades vizinhas, visto que 
há uma população juvenil que mora em outros municípios e migram para Campos para 
estudar e/ou trabalhar. Além dos municípios vizinhos, importa pensar nas condições de vida 
cultural da juventude que habita as áreas periféricas e áreas rurais de Campos dos Goytacazes. 
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Ressaltamos que, além da UFF, existem outras duas universidades públicas e outros sete centros 
universitários privados. Apenas a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
possui um espaço destinado às ações artísticas e culturais: a Casa de Cultura Villa Maria. 

Segundo Miranda e Rocha (2011), desde o ano de 1999 Campos dos Goytacazes 
passou a ser beneficiado pelas rendas petrolíferas (Tabela 1), tornando-o, dessa maneira, em 
um dos municípios mais ricos do Brasil, com folga orçamentária que lhe daria condições 
para investir no setor cultural. Sem considerar outras arrecadações como IPTU, ITR, ICMS. 
Outrossim, em 20 anos de recebimento de royalties e participações especiais advindos das 
rendas petrolíferas, o poder público municipal inaugurou apenas um novo equipamento público 
de cultura na área central, o CEPOP – Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, em 2012 
e a cada gestão investe na reforma do Palácio da Cultura e do Teatro Trianon, os dois maiores 
e mais importantes equipamentos públicos de cultura do município que passam a maior parte 
de uma gestão de portas fechadas.

O baixo investimento em ações artísticas e culturais não é o único problema levantado 
em nossos estudos. Há o controle do poder público sobre o uso dos espaços públicos, chegando 
a ocorrer o impedimento para a realização de apresentações de artistas amadores. Os conflitos 
gerados pelas gestões municipais, coube aos estudantes universitários criarem espaços alternativos 
e a promoverem ações de arte e cultura, a ocuparem os espaços públicos e a (re)defini-los 
como lugares de cultura: os semáforos, as praças não centrais, os vãos de viadutos, os bares e 
até becos e vielas são destinados aos grupos de hip-hop, circenses, cantores amadores, bandas 
de rock, grupos de teatro de rua, estátuas vivas. Esses espaços possuem estruturas precárias 
e são vigiados com aparato de segurança pública. 

Como uma parte dos artistas que organizam os eventos desses espaços listados são 
estudantes universitários, estes organizaram em 2013 uma ocupação no espaço denominado 
Galpão da UFF e iniciaram uma discussão sobre as responsabilidades das Universidades a 
assumirem o papel de agentes proponentes de políticas culturais em ambientes universitários e 
integrariam ações que agregariam o poder público municipal, os coletivos artísticos e culturais, 
professores e pesquisadores a fim de propor um plano de cultura de forma relacional e integrada 
a partir de princípios da diversidade cultural brasileira como orienta o Plano Nacional de 
Cultura (Brasil, 2010). Assim nasce a proposta do Galpão Cultural da UFF Campos, como uma 
proposta de criação de um espaço universitário aberto à cidade e a região que tem carências 
em espaços dessa natureza e deixam um vazio nos objetivos de um dos pontos de apoio da 
Universidade que é a ação de extensão. Ensino e Pesquisa sem extensão, expõe uma das 
deficiências nos planos institucionais das Universidades.
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Tabela 1 - Royalties e participações especiais em valores correntes recebidos por Campos dos 

Goytacazes entre 1999 a 2019

Ano Royalties Part. Especiais Royalties + Participações Es-
peciais

1999 R$ 48.460.781,43 R$ 8.588.696,90 R$ 57.049.478,33
2000 R$ 87.092.941,18 R$ 70.777.500,99 R$ 157.870.442,17
2001 R$ 118.236.702,35 R$ 82.024.509,03 R$ 200.261.211,38
2002 R$ 172.779.346,92 R$ 175.481.598,00 R$ 348.260.944,92
2003 R$ 229.727.268,73 R$ 245.454.908,81 R$ 475.182.177,54
2004 R$ 257.505.841,52 R$ 292.101.469,46 R$ 549.607.310,98
2005 R$ 321.301.169,81 R$ 357.124.401,86 R$ 678.425.571,67
2006 R$ 403.784.930,05 R$ 448.780.920,87 R$ 852.565.850,92
2007 R$ 386.812.955,63 R$ 393.286.227,58 R$ 780.099.183,21
2008 R$ 559.005.735,26 R$ 609.636.764,19 R$ 1.168.642.499,45
2009 R$ 419.628.508,95 R$ 573.538.770,16 R$ 993.167.279,11
2010 R$ 482.061.749,01 R$ 533.960.122,71 R$ 1.016.021.871,72
2011 R$ 559.270.670,18 R$ 676.340.579,48 R$ 1.235.611.249,66
2012 R$ 631.856.471,33 R$ 722.376.842,14 R$ 1.354.233.313,47
2013 R$ 630.384.833,22 R$ 672.888.138,32 R$ 1.303.272.971,54
2014 R$ 632.820.616,41 R$ 575.546.379,64 R$ 1.208.366.996,05
2015 R$ 406.073.703,99 R$ 212.329.468,24 R$ 618.403.172,23
2016 R$ 271.071.018,53 R$ 81.591.386,56 R$ 352.662.405,09
2017 R$ 340.370.651,89 R$ 130.490.024,62 R$ 470.860.676,51
2018 R$ 458.355.956,28 R$ 173.052.561,84 R$ 631.408.518,12
2019 R$ 33.825.669,23 R$ 0,00 R$ 33.825.669,23

Fonte: Universidade Candido Mendes – Campos - InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo. 

(Acesso em 24/02/2019).

I - O CONTEXTO DE CRIAÇÃO, MORTE DO PROJETO DO GALPÃO 
CULTURAL DA UFF CAMPOS (2013 E 2018)

E neste contexto de conflitos entre os artistas, ativistas culturais e gestão pública que 
nasce o Galpão Cultural da UFF em Campos dos Goytacazes. Um prédio datado de 1911, 
parte integrante da antiga estrutura da Estrada de Ferro Leopoldina, encontra-se instalado 
no terreno que parte de uma concessão dada à Universidade Federal Fluminense (UFF) em 
Campos dos Goytacazes, no contexto do Programa REUNI - Programa do Governo Federal 
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras, 
cujo objetivo foi o de promover o desenvolvimento regional a partir da ampliação da oferta 
de cursos de nível superior em cidades pequenas e médias do Brasil que teve início em 2003 
e se encerrou em 2012 (Fotografia 1).

Em 2009 a UFF Campos ampliou suas atividades, mas não ampliou os espaços para 
agregar a nova estrutura instalada a partir do REUNI. O perfil dos cursos, todos da grande área 
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de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, contribuiu para formar uma massa crítica 
e ampliou a discussão em torno da crítica ao desenvolvimento como tratado tradicionalmente 
que tem o foco nas políticas econômicas. E neste sentido, a cultura passou a ter um destaque 
nas discussões, passando a ter o reconhecimento da cultura como uma das dimensões do 
desenvolvimento, seguindo as orientações do economista indiano Amartya Sen que prega a 
ideia do “desenvolvimento como liberdade e como justiça social”. Segundo o autor,

A motivação que fundamente a abordagem do “desenvolvimento como liberdade” 
não consiste em ordenar todos os estados ou todos os cenários alternativos – em uma 
“ordenação completa”, e sim chamar a atenção para aspectos importantes do processo 
de desenvolvimento, que cada qual merecedor de nossa atenção. Mesmo depois de 
se atentar para isso, sem dúvida restarão diferenças em possíveis “rankings globais”, 
mas sua presença não prejudica o objetivo em questão. Prejudicial seria negligenciar 
– o que com frequência ocorre na literatura sobre desenvolvimento – preocupações 
crucialmente relevantes devido a uma falta de interesse pelas liberdades das pessoas 
envolvidas (Sen, 1999; pp.49-50)

Estamos de acordo com o pensamento de Amartya Sen sobre a responsabilidade com 
a liberdade do outro ao incluirmos a cultura como uma das dimensões do desenvolvimento e 
o lugar o espaço existência. É no lugar que os sujeitos expressam suas identidades, movem 
seus corpos com naturalidade, revelam suas crenças, reverenciam seus mitos. Assim, criar 
um espaço que possa agregar sujeitos advindos de tantos “Brasís” e integrá-los a esta nova 
realidade urbana é, sem dúvida, a expressão da nossa responsabilidade com a existência e 
com o desenvolvimento dos jovens universitários.

Fotografia 1 - Vista da Fachada Galpão

Fotografia 1 - Vista da Fachada Galpão

Fonte: Acervo LabCult. Foto: Elis Miranda, 2014

Figura 1: Sede provisória em 2015   Figura 2: Sede provisória em 2016
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As atividades artísticas e culturais fazem parte de ações de desenvolvimento. Após a 
primeira ação em 2013, outras formas de ocupação foram organizadas por estudantes com o 
apoio da gestão do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional entre 2014 
e 2017. Os estudantes organizaram festivais de arte e cultura que transformou o Galpão em 
um espaço de referência para a cidade. Em 2014 o coletivo denominado “Da Raíz ao Fruto” 
organizou o Primeiro Encontro Universitário de Cultura – ENUC; em 2015 aconteceram 
duas versões do “Para ficar Odara”, em 2016 foi a vez do “O Grito Rockc” e em 2017, o 
“Festival D’eu na Telha”. Este último festival contou com a participação de professores da 
UFF Campos, de gestores da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, do Centro de Artes da 
UFF e participação de um cidadão campista que providenciou a limpeza do terreno, sem o 
qual o evento não se realizaria.

 Em dezembro de 2017 um grupo de três professores da UFF Campos aceitaram o desafio 
de elaborar um projeto de extensão com a finalidade de realizar uma pesquisa documental 
sobre a história do Galpão, a criação de um projeto arquitetônico elaborado em parceria com 
os coletivos culturais e um plano de gestão para definir os usos das áreas internas do prédio 
e das áreas externas. 

Após quase um ano de trabalho coletivo, o projeto de extensão foi finalizado. A pesquisa 
documental foi feita, projeto arquitetônico encontra-se em fase de elaboração, juntamente com 
uma maquete demonstrativa e a proposta de gestão foi entregue à nova gestão do Instituto de 
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional em novembro de 2017, juntamente com 
um documento que anunciava o encerramento do Programa de Extensão Galpão Cultural da 
UFF Campos. 

 O Programa de Extensão se encerrou pela impossibilidade de realizar qualquer ação 
no Galpão. É possível verificar nas fotografias que o prédio se encontra em estado precário 
de conservação. Desde o telhado, as quatorze portas de rolar, o beiral, as escadas que dão 
acesso ao prédio demonstram que os dez anos que este prédio se encontra sob os cuidados da 
Universidade Federal Fluminense, nenhuma intervenção para fins de conservação do prédio 
foi realizada até a presente data, o que impede a realização de qualquer atividade em seu 
interior ou na área externa.

 Importa ressaltar que o prédio é ocupado atualmente por moradores de rua que encontraram 
um espaço seguro para passarem a noite, cozinharem e armazenarem seus pertences. A ocupação 
por moradores de rua designa um risco à vida dessas pessoas, que podem acordar com telhas 
caindo sobre seus corpos ou pode, ainda, provocar incêndios provocados pelas ligações 
clandestinas de energia ou pelos fogareiros que fazem para cozinhar (Fotografias 2, 3 e 4).
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Fotografia 2-A extensão do Galpão

Fonte: Acervo LABCULT, 2017 - Foto: Elis Miranda

Fotografia 3 – Fogareiro no interior do Galpão

Fonte: Acervo LABCULT, 2018 – Foto: Elis Miranda



847

Fotografia 4 – Área do Galpão afetada por fogo

Fonte: Acervo LABCULT, 2018 -  Foto: Elis Miranda

O encerramento do Programa de Extensão Galpão Cultural da UFF Campos não 
significou a morte de um projeto coletivo. A partir de janeiro de 2019 teve início uma nova 
movimentação entre os artistas, ativistas e produtores culturais locais. Para esses sujeitos, 
que vivenciam cotidianamente a cidade, entendem que a Universidade Federal Fluminense 
não pode se furtar da responsabilidade pelo restauro, manutenção e gestão do espaço que já 
tem a sua história marcada pelas ações dos coletivos culturais e é um espaço potente para o 
desenvolvimento de projetos de música, artes plásticas, artes visuais, circo e tantas outras 
ações que promovam o envolvimento urbano e desta cidade com outras da mesma região 
Norte Fluminense.

Assim, podemos afirmar que um novo capítulo do galpão cultural começa a 
ser escrito a dezenas de mãos. A ressurreição do Galpão Cultural da UFF Campos 
se realizará coletivamente. A participação popular na elaboração das políticas 
públicas começou a ser desenhada em solo argentino, no contexto da criação da 
Rede Latino-americana de Participação Popular em Políticas Públicas (Rede PPPP) 
, articulando instituições e sujeitos que atuam no âmbito da UFF e na cidade, o lugar onde 
os sujeitos agem.
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II - A RESSURREIÇÃO DO GALÃO CULTURAL DA UFF CAMPOS E AS 
REDES DE PESQUISADORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS A PARTIR DE 2019

As articulações em torno da ressurreição do Galpão Cultural acontecem em três escalas 
distintas, mas interligadas por redes de sujeitos em ação: a) na escala internacional, o projeto 
Galpão conta com a assessoria de pesquisadores da Rede Latino-Americana de Participação 
Popular em Políticas Públicas (RED PPPP); b) em escala regional, a discussão se dá a partir 
do intercâmbio de pesquisadores do campo de políticas culturais, especialmente aqueles que 
atuam nos diferentes campis da Universidade Federal Fluminense nos municípios de Rio das 
Ostras e Angra dos Reis na busca da elaboração de um plano de cultura para a UFF em seus 
campis fora de sede; visto que na sede já conta com o Centro de Artes e a Superintendência 
de Arte da UFF; e c) na escala local, a articulação dos coletivos culturais, o intercâmbio com 
gestores de espaços culturais universitários da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro e do Instituto Federal Fluminense, além da inclusão do galpão nas pautas do 
conselho municipal de cultura e de patrimônio.

A Rede de Participação Popular em Políticas Públicas agrega um conjunto de 
pesquisadores e sujeitos atuantes em seus lugares que compartilham com as metodologias 
de planejamento participativo e gestão associada (PPGA) para o uso e ocupação de espaços 
públicos. As metodologias PPGA apontam para articulações entre sujeitos e instituições que 
possuem o objetivo comum de elaborar projetos de uso e ocupação de espaços coletivos e foi 
nestas metodologias que o grupo gestor do Programa de Extensão Galpão Cultural se pautou 
para elaborar a proposta de gestão de um espaço universitário de cultura. Em 2015 e 2018 a 
coordenadora do programa de extensão esteve na cidade de Buenos Aires para fins de discutir 
com os professores e pesquisadores da FLACSO e da Rede PPPP o plano de gestão do Galpão 
e uma proposta de um plano de cultura a ser debatido nos diferentes campis da UFF.

Em 25 de agosto de 2015, os Ministros da Educação e da Cultura, assinaram um 
acordo que instituiu um Grupo de Trabalho Interministerial cujo objetivo seria a elaboração de 
proposta de novo acordo de cooperação técnica a ser firmado entre o Ministério da Educação 
- MEC e o Ministério da Cultura - MinC, para a continuidade e aprofundamento das ações 
Inter setoriais de Cultura e Educação e neste contexto foi lançado o edital Mais Cultura nas 
Universidades, que deu origem a primeira articulação de professores da UFF para fins de 
elaborar um plano de cultura e ações culturais nos nove campis da UFF no Estado do Rio de 
Janeiro. A UFF não foi contemplada neste edital, mas o campo político já estava aberto para 
a discussão do plano (Miranda, 2016). 

Ainda o ano de 2015 o Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal Fluminense 
cria um Fórum Interuniversitário de Cultura e lança um edital de um Festival Interuniversitário 
de Cultura que articulou os artistas de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro que 
tivessem uma sede de uma universidade pública instalada em seu território. Em Campos dos 
Goytacazes, o FESTFIC promoveu a articulação entre grupos de pesquisa em arte e cultura 
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da UFF, da UENF e do IFF. Foram realizadas mesas de depares, rodas de conversa, oficinas 
de artes, mostras de fotografias e de charges em uma semana de evento, culminando em um 
dia de apresentações de bandas formadas por estudantes e professores universitários.

A articulação em torno do FESTFIC de origem a pesquisas comuns, a outras mostras 
artísticas e a articulações políticas que garantiram assentos das universidades nos Conselhos 
Municipais de Cultura e de Patrimônio Histórico, além de participações em bancas de defesas 
de trabalhos de iniciação científica, mestrado e doutorado. O sentido de unidade de grupo de 
pesquisadores de políticas culturais e de gestores de espaços culturais universitários tem se 
fortalecido a cada ano com o Seminário Cultura, Cidade, Universidade que o Laboratório de 
Pesquisa Cultura, Planejamento e Representações Espaciais - LabCult, da UFF Campos promoveu 
em 2017 e 2018 e o Seminário sobre patrimônio histórico organizado pela coordenadora do 
grupo de pesquisas Oficina de Estudos do Patrimônio Cultural, da UENF. 

Em janeiro de 2019, teve início a parceria do LabCult, do Oficina e do CENACAM 
– Centro de Artes Anoeli Maciel, do Instituto Federal Fluminense em Campos e o grupo de 
teatro Duna, com a finalidade de criar um plano de ação para a Casa de Cultura Villa Maria 
da UENF e consolidar este espaço como referência de pesquisa, ação e difusão artística e 
cultural universitário na cidade de Campos dos Goytacazes.

Os entrelaçamentos das redes universitárias internacionais, regionais e locais de 
elaboração de estudos, pesquisas, ações e políticas públicas de arte e cultura fortaleceram 
a ideia de retomada das negociações com a gestão central da UFF a fim de sensibilizar os 
gestores da universidade a garantir a reabertura do Galpão Cultural da UFF Campos e garantir 
o projeto de gestão participativa deste espaço. A retomada das negociações se deu a partir de 
um pedido do Conselho Municipal de Cultura para a gestão central da UFF em apresentar 
um plano de trabalho de restauração, conservação, abertura e gestão do Galpão Cultural da 
UFF em Campos dos Goytacazes, reconhecendo este espaço como parte da vida cotidiana, 
como um lugar de cultura e que o Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 
Regional cumpra o seu desígnio a partir do entendimento do desenvolvimento na perspectiva 
da liberdade e da justiça social, como nos ensinou Amartya Sen e do envolvimento urbano, 
de acordo com a mestra Ana Clara Torres Ribeiro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A elaboração deste texto nos fez refletir que os cenários políticos podem estar favoráveis 
ou desfavoráveis para a elaboração de políticas públicas. Ao se tratar de uma ação em uma 
cidade média, no contexto de um campus universitário localizado no interior do estado, as 
escalas locais, nacionais e internacionais devem ser consideradas. Em 2015 havia um cenário 
político fluido para fins de elaboração de políticas culturais universitárias em suas diferentes 
escalas. O ambiente político internacional e nacional estavam favoráveis, bem como a gestão 
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central da UFF investia em ações fora da sede e a gestão local do Instituto compreendia a 
importância do Galpão Cultural como um dos espaços de desenvolvimento dos estudantes e 
demais membros da comunidade acadêmica.

 A partir de meados de 2018, os cenários políticos internacional e nacional passam por 
profundas crises e a partir de janeiro de 2019 as crises políticas levam a desmobilização do 
Ministério da Cultura. Em escala regional, as mudanças ficam a cargo da mudança da gestão 
da UFF e articula-se a um novo cenário político local, onde a concepção de universidade passa 
pelo higienismo haussimaniano, limpando o espaço universitário de qualquer referência a 
grupos artísticos, a história do REUNI, a sujeitos errantes. Não há discussão sobre a abertura 
de um espaço universitário para a realização de ações artísticas e culturais. Aos artistas e 
ativistas culturais, restou a articulação em outras arenas políticas, cujo objetivo principal é 
o de salvaguardar um espaço coletivo de arte e cultura para a juventude universitária e para 
aqueles que compreendem que o papel da Universidade Pública seja o de integrar os diferentes 
sujeitos sociais e garantir o acesso ao espaço público.
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UMA POLÍTICA CULTURAL INSTITUCIONAL: O 
CENTRO DE MEMÓRIA IFF – CAMPUS AVANÇADO 

MARICÁ

Fernando Gil Portela Vieira1

Andrei Mello de Souza2

Daniel Oliveira Cabral3

RESUMO: Parte das políticas institucionais do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Fluminense, o Centro de Memória IFF/Campus Avançado 
Maricá é uma iniciativa que congrega servidores, estudantes e demais cidadãos em 
ações de reconhecimento e preservação das memórias e do patrimônio do município 
de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro. Em três anos de trabalho, o projeto tem 
colaborado na aproximação entre a comunidade acadêmica e a população local, 
além de mapear e divulgar localidades e construções representativas da história 
e das tradições citadinas. As parcerias com órgãos públicos, aliadas aos diálogos 
com pesquisadores do patrimônio local, contribuem para identificar as atividades 
do Centro de Memória do campus Maricá como um exemplo de política cultural 
institucional.

PALAVRAS-CHAVE: Memória; Maricá; Patrimônio; Política Cultural.

APRESENTAÇÃO

 Estabelecida em 2008, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica contempla, na atualidade, mais de sessenta instituições de ensino, que 
ofertam educação profissional em vários níveis, do ensino médio à pós-graduação 
4. A maior parte desse quantitativo, com trinta e oito instituições, é formada pelos 
1 Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Professor do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – campus 
avançado Maricá. Coordenador do Centro de Memória IFF Maricá. E-mail: fernando.vieira@iff.edu.
br.
2 Estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Edificações do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – campus avançado Maricá. Bolsista do Centro de 
Memória IFF Maricá. E-mail: memoriamarica@gmail.com.
3 Estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Edificações do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – campus avançado Maricá. Bolsista do Centro de 
Memória IFF Maricá. E-mail: memoriamarica@gmail.com. Além do Coordenador (autor principal 
deste trabalho) e dos Bolsistas (co-autores), o projeto Centro de Memória conta com três estudantes 
voluntários, também estudantes do Curso Técnico em Edificações do campus Maricá: Gabriel dos 
Santos Abrahão, João Pedro Mendonça dos Santos Braga e Samuel Dornelles Alves.

4 Cf. http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. Acesso em 12 de fevereiro de 
2019.
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Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s), em parte formados a partir de 
escolas técnicas federais anteriores à fundação da rede, em parte organizados a partir de novos 
campi. No Estado do Rio de Janeiro – além de outras instituições pertencentes à Rede Federal, 
como o IFRJ, o Cefet e o Colégio Pedro II –, existe o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Fluminense (IFFluminense), organizado a partir de Campos dos Goytacazes, 
cidade-sede da Reitoria e do núcleo de ensino mais antigo integrado à instituição, a antiga 
Escola Técnica Federal de Campos5, atualmente campus Campos-Centro. A territorialidade do 
IFFluminense abrange as regiões Norte, Noroeste e as Baixadas Litorâneas do Estado, contando 
ao todo treze campi, incluindo um Polo de Inovação e o Centro de Referência, que abriga a 
Reitoria. O instituto oferece cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e concomitantes, 
formação profissionalizante e ensino superior, nos níveis de graduação e pós-graduação.

 Em meio a outros núcleos de pesquisa e de extensão ativos no IFFluminense6, o 
Centro de Memória, implantado nos campi a partir de 2012, é parte componente da política 
institucional de reconhecer e valorizar as comunidades alcançadas pelo Instituto naquelas regiões 
fluminenses. Ao se debruçarem sobre a história dos municípios-sede dos campi, concretizarem 
parcerias com agentes públicos e/ou privados e participarem de ações em prol da preservação 
das memórias coletivas, servidores e estudantes oferecem às populações caminhos para uma 
educação direcionada ao zelo pelos patrimônios histórico, artístico e cultural.7

Ainda mais jovem que os primeiros Centros de Memória, o núcleo do campus avançado 
Maricá – que abriu sua sede provisória em dezembro de 2014 –, criado em 2016, aplica, junto 
à comunidade maricaense, os princípios norteadores citados, reunindo servidores docentes 
e técnico-administrativos, estudantes bolsistas e voluntários. Considerando o processo de 
implantação do Instituto em Maricá, ainda inconcluso, o Centro de Memória nesse campus tem 
trabalhado em duas frentes de ação concomitantes. A primeira destas é dedicada à construção da 
memória dos primeiros anos do campus, sistematizando registros audiovisuais, iconográficos 
e impressos produzidos nos (até aqui) quatro anos de atividades letivas. A segunda frente 
respeita ao trabalho pela valorização do patrimônio histórico e cultural de Maricá, por meio 
de parcerias com órgãos públicos e membros da sociedade civil, em particular aqueles que 
são conhecedores ou depositários de elementos das tradições e memórias locais.

5 A história da Escola Técnica Federal em Campos dos Goytacazes remonta a 1909, quando o então 
Presidente da República Nilo Peçanha criou a Escola de Aprendizes e Artífices naquela cidade. O imóvel onde 
hoje está situado o campus Campos Centro do IFFluminense foi inaugurado em 1968, quando a instituição já 
pertencia ao grupo de Escolas Industriais e Técnicas federais. Cf. http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/campos-
centro/apresentacao. Acesso em 12 de fevereiro de 2019.
6 Como os NEABIs (Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas) e os NUGEDIS (Núcleos de Estudos 
Sobre Gênero, Diversidade e Sexualidades), que também integram o escopo de programas institucionais, ao lado 
dos Centros de Memória.
7 Um exemplo dessa política institucional, que nasce do programa dos Centros de Memória, mas vai além, 
é a publicação da Série “Memórias Fluminenses” pela Essentia Editora. Dedicada à publicação de obras raras 
ou inéditas afeitas à territorialidade dos campi do IFFluminense, a Série apresenta, até o momento, três volumes 
publicados: “Cyclo Aureo: historia do 1º centenario de Campos”; “Itinerario da Freguezia do Senhor Bom Jesus do 
Itabapoana á Gruta das Minas do Castello” e “Estudos Agricolas”. Cf. João José Carneiro da Silva, barão de Monte 
Cedro. Estudos agrícolas. Campos dos Goytacazes: Essentia, 2017, p. 5 (“Nota Explicativa”).
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O ZELO PELO PATRIMÔNIO EM TEMPOS DE NARCISISMO DO PRESENTE

 Embora diferenças importantes de ordem sócio-econômica, espacial e cultural possam 
matizar um diagnóstico generalista, é razoável afirmar que não poucas sociedades do presente 
vivenciam rupturas com tradições, heranças e raízes, preterindo o longevo em favor do 
instantâneo. A comunicação em tempo real, aliada ao volumoso fluxo de informações, impõe 
um virtual monopólio do presente, ao passo que torna mais precários os vínculos com o 
passado. Consequência direta desse processo, a ocultação – deliberada ou não – de elementos 
constitutivos das memórias dos grupos sociais é uma ameaça constante aos patrimônios 
materiais e imateriais dessas sociedades.

Alguns pensadores contemporâneos, como Theodor Adorno, Hannah Arendt, Simone 
Weil e Walter Benjamim, interpretam o desenraizamento do sujeito, a diluição de seus vínculos 
identitários com a tradição que lhe precede e o esvaziamento da capacidade narrativa como 
efeitos da sociedade industrial, pautada pela produção capitalista.8 As exigências do universo 
laboral e as referências de consumo, rapidamente substituídas na dinâmica da economia de 
mercado, facilitam trajetórias de vida relativamente instáveis em termos sociais e espaciais. 
Em um cenário de perda ou descrédito das referências, a valorização da memória pelas ciências 
humanas, conduzida por especialistas de saberes diversos, emerge como resistência e instrumento 
de recuperação do vínculo dos sujeitos com o passado. Nas palavras de Frochtengarten,

“entre os problemas brasileiros que tornam o desenraizamento um tema relevante, o 
movimento migratório para as metrópoles é das mais graves situações. A mentalidade 
e as habilidades que o migrante ousa carregar ameaçam perder-se no lugar em que 
aporta [...] No espaço urbano, mas igualmente para além dele, sua tradição é atrofiada 
pela indústria cultural” (FROCHTENGARTEN, 2005, p. 370).

AS DEFINIÇÕES DE PATRIMÔNIO E SEU DISTANCIAMENTO DA 
ATUALIDADE

 Apesar do diagnóstico relativamente pessimista referente à valorização das tradições 
– incluindo os patrimônios –, os cuidados com a identificação e a preservação do 
patrimônio são contemplados na legislação brasileira. A Constituição Federal de 1988 
dedica um de seus artigos ao tema:

“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem:

[...]

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais;

8 Apud Fernando Frochtengarten. A memória oral do mundo contemporâneo. In: Estudos Avançados, v. 19, 
n. 55, 2005, p. 368-9.
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V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico” (BRASIL, 2008).

Embora o artigo apresente outros incisos que elencam demais bens constituídos como 
patrimônio cultural do País, o destaque aos incisos IV e V se explica não apenas pela maior 
proximidade desses elementos com os bens mais conhecidos em Maricá, mas pelo próprio curso 
realizado pelos estudantes que pertencem ao Centro de Memória, o Técnico em Edificações. 
Considerar que, de acordo com a Carta Magna, determinados espaços, incluindo edificações e 
conjuntos urbanos, podem constituir parte do patrimônio cultural, é fundamental na formação 
do profissional da área, cujos serviços não se limitarão aos aspectos tecnicistas do ofício. Para 
além da Constituição, o órgão em nível estadual que zela pelo patrimônio cultural, o INEPAC, 
estabelece que “O patrimônio cultural é o resultado da preservação dos testemunhos de sua 
história e de sua cultura. [...] [É] tudo que uma sociedade preserva com o objetivo de garantir 
a sobrevivência de sua história e de sua cultura (INEPAC, 2014, p. 27)”.

 Pode-se perguntar, legitimamente, por que o patrimônio cultural no Brasil – como o 
arquitetônico, mas não limitado a este –, apesar de tão valorizado e protegido na esfera legal, 
apresenta não poucas vulnerabilidades? Está vivo na memória coletiva o incêndio que destruiu, 
além do prédio, boa parte do acervo do Museu Nacional, administrado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, em setembro de 2018. Parte dessa resposta poderia ser buscada 
na escassez de recursos, nos ralos da burocracia, nas fiscalizações insuficientes. São fatores 
cujo diagnóstico preciso escapa à intenção deste artigo. Ainda assim, é possível conjecturar 
que essa situação de fragilidade do patrimônio – revelada no desconhecimento desses bens 
e nas falhas dos cuidados oficiais –, embora lamentável, coaduna com o cenário descrito no 
item anterior do artigo. Os vínculos com o antigo, não no sentido de ultrapassado, mas no 
sentido de fonte para nossa existência, estão diluídos, dado que o homem contemporâneo não 
se reconhece mais como herdeiro. Seu projeto de vida se assemelha a um eterno presente.9

 

MARICÁ E O IFFLUMINENSE: UM CAMPO DE TRABALHO PELO 
PATRIMÔNIO

A aplicação de uma política para preservação e educação patrimonial exige o 
enfrentamento das questões mais abrangentes mencionadas nas linhas acima. Evidentemente, 
o raio espacial de cada iniciativa dependerá da viabilidade e da natureza do projeto. O Centro 
de Memória se insere em uma realidade local, portanto, tem seus objetivos e suas iniciativas 
voltados para a realidade maricaense. Convém, pois, atentar ao que reza a legislação municipal, 
datada de 2005, sobre o patrimônio de Maricá:

9 Essa reflexão acerca do homem contemporâneo é muito bem trabalhada no livro, derivado de uma 
entrevista, do filósofo Alain Finkielkraut. A ingratidão: a relação do homem de hoje com a História. Trad. Álvaro 
Cabral. São Paulo: Objetiva, 2000.
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“Art. 2. O Poder Público Municipal promoverá, garantirá e incentivará a preservação, 
conservação, proteção, tombamento, fiscalização, execução de obras ou serviços, 
visando a valorização do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Maricá.

I – Compete ao Poder Público Municipal promover a conscientização pública para a 
conservação do Patrimônio Cultural.

II – Compete à Fundação de Cultura de Maricá a implementação da política de proteção 
e valorização do Patrimônio Histórico e Cultural e, no que couber, ao disposto nesta 
Lei” (MARICÁ, 2005).

Na mesma lei, o artigo 36 trata dos incentivos à preservação, basicamente restritos a 
benefícios fiscais, como a isenção de taxa para licenciamento de obra, isenção ou redução de 
alíquota de IPTU.

Para além da legislação municipal sobre patrimônio, há que se destacar pontos nevrálgicos 
da realidade do IFFluminense em Maricá. Em mais de um aspecto, o campus avançado Maricá 
representa uma espécie de unidade fronteiriça para o Instituto. Distante mais de duzentos 
quilômetros da Reitoria, situado em município integrado à Região Metropolitana do Rio de Janeiro10 
 – caso único entre todos os campi –, o campus luta continuamente pela preservação da memória 
de sua implantação. Aos desafios institucionais, somam-se especificidades maricaenses, como 
a característica de cidade-dormitório, pois parte de sua população economicamente ativa tem 
sua vida profissional na capital do Estado ou em Niterói. Historicamente carente de atividades 
econômicas de largo fôlego e de instituições superiores de ensino, tais condições em Maricá 
impelem à chamada migração diária ou movimento pendular.

Ainda que essas carências não tenham de todo desaparecido, nos últimos anos o município 
tem experimentado um crescimento expressivo em vários níveis. O aumento populacional11  é, 
em parte, tributário do aumento nas receitas municipais, em razão do pagamento de royalties 
da exploração do petróleo na costa do município. Somente em 2018, Maricá recebeu o valor 
de R$ 519.302.309,60, o que o torna o segundo município brasileiro em valores nominais 
dessas compensações, atrás apenas de Macaé, cidade referenciada como “Capital Nacional 
do Petróleo”.12 Esse crescimento, contudo, não anula o fato de que exemplares do patrimônio 
local, símbolos da história e das tradições do município, ainda carecem de maior cuidado e 
divulgação junto aos munícipes. A experiência dos servidores no campus avançado Maricá, em 

10 Lei Complementar 184/2018, que indica os municípios que 
compõem a Região Metropolitana. Cf. http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.
nsf/1dd40aed4fced2c5032564ff0062e425/2fdeef5ee46db1888325798200760228?OpenDocument. Acesso em 14 
de fevereiro de 2019.
11 Entre 2011 e 2013, a população de Maricá passou da cifra de 131.355 habitantes para 139.552, um 
aumento de pouco mais de 6% em dois anos. No mesmo período, a população total do Estado do Rio de Janeiro 
passou de 16.112.678 habitantes para 16.369.178, um salto de aproximadamente 1,5%. Cf. http://www.ceperj.
rj.gov.br/ceep/anuarios/Anuario2013/ApresentacaoDemografiaPopulacao.html (Tabela 4.4 - População residente 
estimada, segundo as Regiões de Governo e municípios do Estado do Rio de Janeiro – 2010). Acesso em 15 
fevereiro de 2019.
12 Fonte: http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes/royalties. Acesso em 15 de fevereiro de 
2019.
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quatro anos letivos de atividade, tem revelado o pequeno número de iniciativas e de espaços 
para divulgação e conservação do patrimônio local.

É verdade que, no bojo das políticas oficiais, alguns projetos e eventos foram colocados 
em prática recentemente. Destaca-se, como espaço de exposições artísticas, eventos culturais 
e seminários, o Cinema Público Municipal Henfil, que, aliás, abrigou, em 2017, o evento 
“Resgatando a identidade maricaense”, uma parceria entre o Centro de Memória e a Secretaria 
de Cultura municipal. Outros eventos organizados pelo IF Fluminense ocorreram naquele 
espaço, como as mesas-redondas organizadas pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 
Indígenas e o Núcleo de Estudos sobre Gênero, Diversidades e Sexualidades. Prestigiadas 
pelo Centro de Memória, mas organizadas pela gestão municipal, merecem destaque as Rodas 
de Conversa sobre o Patrimônio Histórico-Cultural de Maricá, realizadas mensalmente em 
2018 no mesmo espaço.13 Enquanto a Casa de Cultura, que ocupa o antigo edifício da Câmara 
Municipal e Cadeia Pública – marco arquitetônico da cidade –, prossegue fechada para reformas, 
uma iniciativa relevante é a inauguração do Museu de Arte Sacra da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Amparo, templo que é o principal símbolo da cidade.14

Seja nos monumentos arquitetônicos, seja nas memórias transmitidas no passar das 
gerações, as fontes - matéria-prima do conhecimento histórico - para a história de Maricá 
existem, cabendo aos interessados a pesquisa e o diálogo com a bibliografia já produzida. 
Apesar da distinção entre história e memória - a primeira é uma operação intelectual, dependente 
das fontes e de um aporte teórico-metodológico; a segunda é uma operação balizada por 
lembranças e silêncios interessados -, ambas encontram nos livros de historiadores locais, 
de ofício ou diletantes, um terreno fértil de ação. As obras historiográficas contemporâneas 
sobre Maricá15 são poucas; com exceção das fontes primárias sobre períodos mais recuados, 
parte da memória local está dispersa na sociedade civil, em acervos particulares ou ainda não 
devidamente catalogados.

 Claramente, não cabe ao Centro de Memória liderar a implementação de uma 
política cultural para o município, atribuição da Prefeitura, por meio da(s) secretaria(s) 
municipal(is) para isso designada(s). Entretanto, na condição de projeto derivado de programa 
do IFFluminense, o Centro de Memória conduz ações, procura parceiros e sugere intervenções 
a agentes vinculados ao Poder Público. Por um lado, conscientes das limitações inerentes 
ao núcleo de um campus em implantação, por outro, sabedores do papel educacional que 
acompanha a extensão, os membros do projeto são partícipes de um exemplo de política 
cultural focada na comunidade local.

13 Para a iniciativa, cf. http://plantaoenfoco.com.br/cidades/marica-lanca-roda-de-conversas-sobre-
patrimonio-historico/. Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
14 Para a abertura do museu, cf. http://maricainfo.com/2018/08/14/marica-paroquia-de-nossa-senhora-do-
amparo-inaugura-museu-de-arte-sacra.html. Acesso em 15 de fevereiro de 2019.
15 Dois trabalhos relativamente recentes, referências fundamentais para introduzir o leitor na história do 
município, são os livros de Nilton Cezar Marins Brum. Contando a História de Maricá. Maricá: Smart Printer, 
2016, e de Alexandra Lambraki. Compêndios da História de Maricá. Maricá: Cop. 2005.
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REALIZAÇÕES EM PROL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MARICÁ

O compromisso de catalogar e preservar a memória do próprio campus avançado Maricá 
acompanha o Centro de Memória desde a sua primeira formação de bolsistas. O trabalho de 
registro, iniciado pela equipe original, da implantação da unidade contempla, por exemplo, 
as etapas das melhorias na infraestrutura da sede provisória, que abrigou o campus entre 
dezembro de 2014 e fevereiro de 2019, e as etapas da construção da sede oficial, no bairro de 
Ubatiba. Paralelamente, a equipe trabalha, em fluxo contínuo, no arquivamento e catalogação 
de notícias relacionadas ao campus, veiculadas tanto nos canais oficiais do Instituto como na 
imprensa maricaense.

                            

    Figura 1: Sede provisória em 2015  Figura 2: Sede provisória em 2016

Figura 3: Sede provisória em 2018

 

           
     Figura 4: Obras da sede oficial em 2015                        Figura 5 Obras da sede oficial em 2018
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  Figura 6: Obras da sede oficial em 2015                       Figura 7: Obras da sede oficial em 2018

                 

Figura 8: Notícia da primeira edição do evento                     Figura 9: Sumário do Dossiê de Notícias 
Afro FF no campus Maricá, em 2015.                                                sobre o campus Maricá. 

A viabilidade das ações propostas pelos projetos de extensão do IF Fluminense depende, 
em parte, de parcerias com agentes externos à instituição. O Centro de Memória conta, desde 
2016, com a contribuição da arquiteta e urbanista Renata Gama, pertencente ao quadro da 
Secretaria Municipal de Cultura. Especialista no patrimônio histórico maricaense, sua primeira 
visita ao campus, em 2016, foi registrada pela equipe do projeto na ocasião, conforme as 
imagens abaixo:

                              

   Figura 10: Reunião com a arquiteta e                                Figura 11: Reunião com a arquiteta e 
urbanista Renata Gama, realizada em 2016.                          urbanista Renata Gama, realizada em 2016.
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Como parte do aprendizado propiciado pelo projeto aos estudantes, os bolsistas 
realizaram um trabalho de campo, que envolveu a comparação entre fotografias antigas e a 
paisagem humanizada atual de alguns logradouros do município. Para divulgar essa iniciativa 
junto à comunidade acadêmica, a equipe desenhou e expôs pelo campus alguns banners 
elencando pontos de interesse histórico e cultural, além de apresentar slides com os resultados 
de seu trabalho.

               

                                                           Figura 13: Slide feito para evento interno, em 2018.

Figura 12: Banner exposto no campus,
                    em 2017.

Ponto culminante dos diálogos entre o projeto, a Prefeitura Municipal e pesquisadores 
da história local foi a realização, em 2017, do evento “Resgatando a Identidade Maricaense” 
no Cinema Municipal Henfil. Organizada em conjunto pelo Centro de Memóri e a Secretaria 
Municipal de Cultura, a mesa-redonda mobilizou parte da Rede Municipal de Ensino, além 
de parte substancial de professores, técnico-administrativos e estudantes do campus avançado 
Maricá.

                

Figura 14: Evento “Resgatando a Identidade           Figura 15: Evento “Resgatando a Identidade 
         Maricaense”, realizado em 2017.                             Maricaense”, realizado em 2017.
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Figura 17: Bicicleta do Cônego Joaquim Batalha, 
antigo pároco de Maricá, exposta no Museu 

Matriz Nossa Senhora do Amparo, em 2018.

Em agosto de 2018, a cidade de Maricá ganhou um espaço valioso para a preservação 
de uma parcela significativa de seu patrimônio cultural e artístico. Trata-se do Museu Matriz 
que, sob a curadoria de Ciro Quintella, está situado no anexo da igreja matriz de Maricá, a 
Paróquia Nossa Senhora do Amparo, edifício icônico da paisagem maricaense. Embora o início 
de sua construção remonte ao final do século XVIII - o lançamento da pedra fundamental 
ocorreu em 1788, na presença do vice-rei D. Luís de Vasconcelos e Souza -, o campanário 
da igreja foi concluído apenas em 1952. Aproximando-se de uma linguagem conotativa, 
pode-se afirmar que o templo é simultaneamente uma testemunha e uma agente da história 
da cidade, dado que “Certas estruturas, vivendo muito tempo, tornam-se elementos estáveis 
de uma infinidade de gerações: elas atravancam a história, atrapalham, portanto comandam, 
seu desenrolar” (POMIAN in LE GOFF, 1993, p. 98).

                            

 
                  

    Figura 16: Entrada do Museu Matriz Nossa        
  Senhora do Amparo. Visita realizada em 2018.

CONCLUSÃO: DOS DIAGNÓSTICOS ÀS AÇÕES EM PROL DO PATRIMÔNIO 
DE MARICÁ

Ao tratar da memória coletiva, Maurice Halbwachs ressalta que “Em nossas sociedades 
nacionais tão vastas, muitas existências transcorrem sem contato com os interesses comuns 
do número maior dos que lêem os jornais e prestam alguma atenção nos negócios públicos” 
(HALBWACHS, 2013, p. 74). Tendo isso em vista, o Centro de Memória busca fazer da 
história, do campus Maricá e do município, parte integrante da vida de estudantes, servidores 
e moradores da cidade. À guisa de conclusão, passamos a algumas indicações e perspectivas 
para o prosseguimento dessa empreitada.

Figura 18: Uma das salas do Museu Matriz 
Nossa Senhora do Amparo, em 2018.
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A experiência bem-sucedida do evento organizado em conjunto com a Secretaria de 
Cultura, em 2017, anima a proposta de realizar uma segunda edição do encontro, reforçando 
a valorização da cultura local, sobretudo entre os mais jovens. Em alinhamento à iniciativa 
de focar a divulgação do projeto aos estudantes da Rede Municipal de ensino, pensa-se 
apresentação das ações do Centro de Memória nas escolas, com as devidas adaptações em 
função da faixa etária de cada público. Já a visita ao Museu Matriz, realizada recentemente, 
sensibilizou a equipe no sentido de colaborar com a administração do espaço na divulgação 
do museu cujas instalações, ainda incompletas, necessitam de recursos para acabamento. O 
cenário é o mesmo quanto a algumas obras que necessitam de restauração.  

Por fim, valendo-se de parcerias internas ao campus, o Centro de Memória planeja 
atividades que, em 2019, vão unir os projetos de extensão e de pesquisa relacionados à história 
e ao patrimônio de Maricá. Os outros projetos envolvidos são “Maricá e Maximiliano de Wied-
Neuwied - os caminhos antes de Darwin”, orientado pela professora Carla Rosa, e “Memória e 
Lugar: cidadania e identidade através da apropriação do espaço urbano em Maricá”, orientado 
pela professora Ana Cláudia Alves, ambas com formação em arquitetura. Além da integração 
entre bolsistas e voluntários, tais atividades objetivam aprimorar o mapeamento de pontos de 
interesse histórico de Maricá. 
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A NORMA E A PRÁTICA: POLÍTICA CULTURAL E 
OS USOS DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO FEDERAL 

FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO

Aline dos Santos Portilho1 
Alzira de Almeida Cunha2 
Juliana Silva dos Santos3

RESUMO: A partir da perspectiva teórica concebida pelo projeto “Heterotopias no 
ambiente escolar”, o trabalho em questão aponta uma análise a respeito da biblioteca 
escolar do Instituto Federal Fluminense Campus Campos Centro como espaço 
cultural. Partindo do pressuposto estabelecido no Plano de cultura da instituição, será 
verificada a efetividade das práticas exigidas pela política cultural da instituição, 
realizando assim um paralelo entre a norma e a prática. Desse modo, a pesquisa 
apontará o papel que a biblioteca escolar desempenha mediante seus usos e sua 
teoria. Pretende-se assim apresentar o processo que constitui esta como espaço 
cultural refletindo sobre até que ponto o plano de cultura estabelecido dialoga com 
o exercício das práticas.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Culturais, Biblioteca Escolar, Cultura e Educação.

 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi produzido a partir do projeto de pesquisa “Heterotopias 
no ambiente escolar – mapeamento e reflexão sobre estratégias de gestão e 
sustentabilidade de espaços culturais em instituições de ensino”. Partimos da 
formulação dos teóricos Michel Foucault e Michel De Certeau para chegar numa 
reflexão do que seria a construção de um espaço cultural, e como este se define 
através de seus usuários. No texto “De outros espaços” (1984), Foucault apresenta 
1  Doutora em História, Política e Bens Culturais, Produtora Cultural no IFFluminense campus 
Campos Centro, coordenadora do projeto de pesquisa Heterotopias no ambiente escolar – mapeamento 
e reflexão sobre estratégias de gestão e sustentabilidade de espaços culturais em instituições de ensino, 
financiado pelo IFFluminense e pelo CNPq. Contato: asportilho@gmail.com
2  Licencianda em Letras (IFFluminensecampus Campos Centro), voluntária do projeto 
Heterotopias no ambiente escolar – mapeamento e reflexão sobre estratégias de gestão e sustentabilidade 
de espaços culturais em instituições de ensino. Contato: alziracunha991@gmail.com
3  Licencianda em Letras (IFFluminensecampus Campos Centro), Bolsista PIBIC/IFFluminense 
do projeto Heterotopias no ambiente escolar – mapeamento e reflexão sobre estratégias de gestão e 
sustentabilidade de espaços culturais em instituições de ensino. Contato: julianassaantos99@gmail.
com
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a existência de dois tipos de espaço, o íntimo, que está dentro de nós mesmos e aquele no 
qual vivemos, ponto chave da reflexão. O autor evidencia duas vertentes de posicionamento, a 
primeira delas, a visão utópica que consiste em posicionamentos sem lugar real; “É a própria 
sociedade aperfeiçoada ou é o inverso da sociedade mas, de qualquer forma, essas utopias 
são espaços que fundamentalmente são essencialmente irreais.” (FOUCAULT, 1984, p. 415). 

O segundo tipo de espaço existente são as heterotopias, foco do projeto, que, segundo 
o autor, podem ser definidas por meio de alguns princípios. As heterotopias existem em todo 
grupo humano, assumindo formas variadas em cada grupo. Uma sociedade pode promover a 
renovação de uma heterotopia existente no curso de sua história. A heterotopia pode reunir 
em um lugar real vários espaços, ou seja, vários posicionamentos incompatíveis e funcionam 
plenamente quando os homens rompem com seu tempo tradicional, como vemos ocorrer, por 
exemplo, em museus ou bibliotecas. “As heterotopias supõem sempre um sistema de abertura 
e fechamento que, simultaneamente, as isola e as torna penetráveis” (FOUCAULT, 1984, p. 
420), possuindo uma função em relação ao espaço restante.

As brechas produzidas pelos usuários nos usos dos espaços escolares possibilitam a 
emergências de heterotopias das quais fazem parte os espaços culturais. São essas “espécies 
de contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas”, “espécies de lugares 
que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis” (FOUCAULT, 
2009, p. 415). Acompanhando o argumento do autor, os espaços culturais nos ambientes 
escolares são espelhos que refletem e invertem a própria escola. Onde se pode observá-la e 
refletir criticamente sobre seus dispositivos e estruturas de funcionamento.

Para Michel De Certeau, na obra “A invenção do cotidiano – as artes do fazer” (2011), 
um espaço se constitui a partir das práticas que nele se realizam, ou, dos usos dados a eles por 
seus usuários. O autor analisa ações narrativas em si produtoras de espaços e propõe passar 
“das estruturas às ações”, estabelecendo maneiras de precisar “algumas formas elementares 
das práticas organizadoras de espaços: a bipolaridade ‘mapa’ e ‘precurso’, os processos de 
delimitação ou de ‘limitação’ e as ‘focalizações enunciativas’ (ou seja, o índice do corpo no 
discurso)” (DE CERTEAU, 2011, p. 184).

Partindo das reflexões dos teóricos apresentados, consideramos que o espaço cultural se 
constitui pelas práticas dos usuários que neles habitam. Estes usos podem também estabelecer 
espaços heterotópicos em determinado meio social. Com este pressuposto, será analisado o 
papel da biblioteca escolar como espaço cultural dentro do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Fluminense campus Campos Centro, fazendo um paralelo entre o plano de 
cultura da instituição e as práticas dos usuários presentes no local, que constituem este espaço. 
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O PLANO DE CULTURA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

O campo das políticas culturais se complexificou ao longo dos últimos anos. O 
desenvolvimento de estudos com variados enfoques sobre esse tema nos permite ter hoje 
alternativas teóricas variadas nas quais ancorar as reflexões. Ao mesmo tempo, a ação dos 
profissionais do campo se complexificou, difundindo-se, por exemplo, a prática de estabelecer 
planos que fundamentem a ação no campo da gestão cultural. Neste quadro de complexificação 
dos estudos e ações direcionadas à formulação e execução de Políticas Culturais está colocado 
o processo de elaboração do Plano de Cultura do Instituto Federal Fluminense. 

A mobilização dos agentes do campo artístico e cultural no IFFluminense provocou 
a realização, em 28 de abril de 2015, do segundo Seminário de Arte e Educação do Instituto 
Federal Fluminense4. O evento foi descrito pela então pró-reitora de Extensão e Cultura, Paula 
Bastos, em matéria do portal da instituição na internet, como muito rico. A fala da pró-reitora 
também permite perceber quais mudanças ocorriam na instituição naquele momento, cuja 
atuação estava sendo ampliada “a partir da oferta das Licenciaturas em Música (Guarus) e 
em Teatro (Centro).”5

O fato de uma instituição de educação, ciência e tecnologia, debruçar-se sobre a 
produção artística e cultural de sua comunidade revela elementos importantes para a reflexão. 
Especificamente em relação ao campus Campos Centro do Instituto Federal Fluminense, verifica-
se que a produção artística e cultural é tradicionalmente presente, realizada especialmente por 
meio de grupos de teatro, bandas de fanfarras e outros coletivos. A maneira pela qual se organiza 
o ensino de Artes no ensino médio integrado ao técnico colabora para a realização permanente 
nesse campo. Ao ingressar, o estudante tem oportunidade de escolher uma linguagem artística, 
que deverá cursar ao longo de todo ano, nas áreas de Teatro, Música, Dança e Artes Visuais. 
Ao final do curso, diversas turmas realizam apresentações a partir do trabalho desenvolvido, 
sendo algumas abertas ao público. Desta forma, todos os estudantes deste nível de ensino têm 
a oportunidade de experimentar, em sua trajetória acadêmica, processos artísticos em suas 
dimensões prática, teórica e da apreciação. 

A inauguração do curso superior de Licenciatura em Teatro também colaborou para 
o aumento da frequência de produções nestas áreas. Contando com laboratórios específicos 
para a criação teatral, as realizações das disciplinas práticas possibilitam realizar montagens, 
frequentemente abertas ao público. Além disso, estudantes e professores protagonizam novos 

4  O primeiro seminário foi realizado em 10 de setembro de 2013 no campus Macaé e abordou o ensino 
de Arte em suas três atividades: uma palestra com o tema “O ensino de arte na Escola” e dois painéis, um sobre 
“O papel da Arte nos Institutos Federais: conteúdo e metodologias” e outro sobre o “Perfil do professor de Arte 
nos Institutos Federais”. Dentre as mobilizações para a efetivação de um plano para a Cultura no IFFluminense, 
também se destaca a elaboração do projeto para o edital Mais Cultura nas Universidades, em 2015. A proposta foi 
contemplada, porém nunca efetivada, uma vez que o recurso não chegou a ser repassado para a instituição.
5 “Seminário aborda a cultura no IFFluminense”, 2015.
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grupos e projetos de extensão e pesquisa, que realizam apresentações e oficinas ao longo de 
todo o ano, não só no espaço do instituto, mas também nas ruas e teatros da cidade.6

Originado nesta diversificada arena cultural, o segundo Seminário de Arte e Educação do 
Instituto Federal Fluminense foi ponto fundamental na trajetória do planejamento das políticas 
culturais na instituição. A partir dele, foram instituídos dois grupos de trabalho – de Cultura 
e de Ensino de Arte – com o objetivo de elaborar um Plano de Cultura. Apesar de haver no 
portal da instituição notícias do funcionamento dos grupos de trabalho desde junho de 2015, 
eles foram formalizados apenas em janeiro do ano seguinte, por meio da Portaria IFF Nº 28, 
de 12 de janeiro de 2016.7 Ao longo de dois anos, os grupos se reuniram com o objetivo de 
diagnosticar o estado da gestão cultural e do ensino de Arte no ensino médio integrado e nas 
licenciaturas correspondentes, bem como propor soluções para o desenvolvimento destas duas 
áreas na instituição. Por fim, em 16 de março de 2018, o Instituto Federal Fluminense aprovou 
seu “Plano de Cultura”, documento que busca estabelecer diretrizes para a gestão cultural 
na instituição (PLANO DE CULTURA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2018).

O plano é estruturado em seis eixos: Cultura, Arte e Educação; Patrimônio Cultural e 
Memória; Diversidade e Cidadania; Cultura e Desenvolvimento; Fomento e Gestão Cultural; 
Extensão e Pesquisa. Ao longo do documento, os temas são desdobrados em diretrizes, metas 
e estratégias correspondentes às ações necessárias para solucionar as questões apresentadas. 
O documento articula sua execução a duas importantes políticas públicas: o Plano Nacional 
de Educação e o Plano Nacional de Cultura e apresenta uma visão sistêmica sobre seu papel 
no campo:

O Instituto Federal Fluminense busca se inserir nessa “teia” para garantir, dentre 
outros, o êxito do Sistema Nacional de Cultura, entendendo que, para isso, torna-se 
necessário que cada segmento da sociedade assuma o seu compromisso e desempenhe o 
seu papel dentro dessa rede. Com o plano de cultura, o IFFluminense realiza um pacto 
de compromisso com o desenvolvimento local, regional e nacional em prol da cultura 
brasileira. (PLANO DE CULTURA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 
2018)

No Plano de Cultura do IFFluminense, o tema das bibliotecas é abordado no eixo 3 – 
Cidadania e Diversidade, na terceira diretriz, que objetiva promover a “Ampliação do acesso 
aos equipamentos culturais do IFFluminense”. Na meta 2 do referido eixo, afirma-se o objetivo 
de “Garantir em todos os campi a existência e o funcionamento adequado de bibliotecas”. 
Entre as estratégias para atingir tal meta, apresenta-se:

Estratégia 1. Realizar concurso público para suprir as necessidades de recursos 
humanos: bibliotecários e auxiliares de biblioteca.

Estratégia 2. Implantar políticas de acessibilidade ao espaço e ao acervo das bibliotecas.

6 Agradecemos à professora de Arte do IFFluminense campus Campos Centro Maria Siqueira Queiroz 
de Carvalho por sua valorosa contribuição na discussão sobre a produção artística e cultural, bem como sobre o 
ensino de Arte na instituição. 
7 Ver: “Grupos de Trabalho discutem cultura”, 2015.
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Estratégia 3. Adequar as bibliotecas para realização de eventos culturais pertinentes 
a sua finalidade, como: cafés literários, saraus, encontros com autores e outros.

Estratégia 4. Ampliar o acervo das bibliotecas a partir da política de desenvolvimento 
de acervo de cada campus. (PLANO DE CULTURA DO INSTITUTO FEDERAL 
FLUMINENSE, 2018)

Para os objetivos deste artigo, destaca-se a segunda estratégia, que estabelece o anseio 
de tornar as bibliotecas espaços para a fruição cultural de forma ampliada. Isto converge com 
a visão renovada da biblioteca com espaço de realização de ações culturais e não somente de 
leitura individual ou de repositório das obras literárias. Este anseio, porém, não é um consenso 
entre todos os sujeitos que se mobilizam em torno das bibliotecas, que incluem bibliotecários, 
assistentes e usuários.

O CONCEITO DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

Biblioteca escolar tem sido um tema recorrente em trabalhos acadêmicos atuais. No 
entanto, embora haja um número considerável de pesquisas sobre o assunto, não há definição 
concisa para o termo até então. Entretanto, é, de certa forma, previsível que ainda não tenhamos 
encontrado uma maneira de definir em que, de fato, consiste uma biblioteca escolar, pois até 
o conceito de biblioteca divide opiniões. 

Segundo Paiva e Duarte (2016), é comum denominarmos uma sala repleta de livros 
como biblioteca sem hesitar, porém a biblioteca está para além dessa característica. É preciso 
buscar um fundamento por trás disso, buscar desvendar uma objetividade clara, que justifique 
o investimento em funcionários, acervo, melhorias estruturais etc. Sem isto, uma sala cheia 
de livros será apenas uma sala cheia de livros e não uma biblioteca.

A organização também é imprescindível para constituir uma biblioteca. Para Milanesi 
(1986), conforme citado por Paiva e Duarte (2016), os livros, discos e jornais espalhados 
aleatoriamente não formam uma biblioteca, por isso é necessário um esforço em torno de 
uma organização que concretize a idéia. Ainda sobre a organização da biblioteca escolar 
as autoras ressaltam que é “tanto física quanto intelectual, e se apresenta desde as formas 
concretas de organização do acervo até a concepção que está por trás das escolhas técnicas” 
(PAIVA; DUARTE, 2016, p.90).

Oliveira e Dalla Zen (2002) afirmam que a biblioteca foi considerada por muito tempo um 
lugar para onde os alunos iam copiar informações indiscriminadamente para apresentar “pesquisas 
escolares”, as quais nada acrescentavam em seu processo de aquisição do conhecimento. As 
autoras consideram imprescindível que haja uma mudança nessa concepção, afinal “a biblioteca 
escolar é a primeira referência que o aluno tem de uma biblioteca. Por isso, é importante que 
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ele guarde uma imagem positiva deste local, pois essa imagem irá acompanhá-lo durante todo 
o seu desenvolvimento intelectual” (OLIVEIRA; DALLA ZEN, 2002, p.1).

Pode-se inferir, portanto, que uma biblioteca é um espaço que, como qualquer outro nas 
dependências de uma instituição de ensino, demanda cuidado, planejamento e investimento. 
As possibilidades que uma biblioteca escolar oferece são inúmeras, porém, muitas vezes, são 
deixadas de lado pelos gestores das escolas e não cumprem o papel a elas destinado de auxílio 
na formação intelectual e cidadã dos indivíduos da comunidade escolar, passando a servir 
como local para castigo ou local para abrigar turmas com professores ausentes e tornando a 
primeira experiência de um aluno em uma biblioteca, algo desagradável.

Adotaremos a definição de biblioteca escolar estabelecida em dois documentos 
expressivos para o campo. Eles trazem abordagens dos aspectos educacional e funcional que 
ela precisa exercer. Isto posto, a associação a ser realizada diz respeito ao que a biblioteca se 
constitui e ao que demanda em seus objetivos centrais.

A Biblioteca escolar é um espaço que perpassa todas as fases do processo educativo, 
ampliando e construindo e desenvolvendo o conhecimento na comunidade dos educandos. 
Ela desempenha papel físico, tecnológico e cultural, sendo representada através de visões e 
medidas empregadas pela escola que está inserida, como afirma a International Federation 
of Library Associations and Institutions (IFLA):

A biblioteca escolar é um espaço de aprendizagem físico e digital na escola onde a leitura, 
pesquisa, investigação, pensamento, imaginação e criatividade são fundamentais para o 
percurso dos alunos da informação ao conhecimento e para o seu crescimento pessoal, 
social e cultural. (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS 
AND INSTITUTIONS, 2015, p.19)

A partir da visão das diretrizes concebidas a respeito da biblioteca escolar, se tem duas 
definições complementares e conseguintes. A primeira delas diz respeito das Diretrizes da 
IFLA para a biblioteca escolar. Esta apresenta pontos em destaque que constroem um percurso 
mais detalhado e amplificado sobre a demanda dos conceitos, definições e da missão que a 
Biblioteca precisa estabelecer em seu ritmo de práticas cotidianas. Especificamente, apresenta-
se que a biblioteca escolar se constitui em: 

• um espaço físico e digital na escola aberto e acessível a todos; 

• um espaço de informação proporcionando um acesso equitativo e aberto a fontes de 
informação de qualidade em todos os suportes e media, incluindo coleções impressas, 
multimídia e curadoria de conteúdos digitais; 

• um espaço seguro onde são incentivadas e apoiadas a curiosidade individual, a 
criatividade e o desejo de aprender e onde os alunos podem explorar diversos assuntos, 
inclusive temas controversos, em privacidade e segurança; 

• um espaço educativo onde os alunos aprendem as capacidades e atitudes para lidar 
com a informação e para a criação de conhecimento; 
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• um espaço tecnológico fornecendo uma gama diversificada de ferramentas 
tecnológicas, software e conhecimentos para a criação, representação e partilha de 
conhecimentos; 

• um centro de literacia, onde a comunidade escolar desenvolve a leitura e a literacia 
em todas as suas formas; 

• um centro de cidadania digital, onde a comunidade escolar aprende a usar ferramentas 
digitais, de forma adequada, ética e segura, e aprende estratégias para proteger a 
identidade e informações pessoais; 

• um ambiente de informação para todos os elementos da comunidade através do acesso 
equitativo aos recursos, tecnologia e desenvolvimento de competências de informação 
que nem sempre têm disponíveis em casa; e

• um espaço social aberto a eventos culturais, profissionais e educativos (por exemplo, 
efemérides, encontros, exposições) para a comunidade em geral. (INTERNATIONAL 
FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2015, p. 20).

Desse modo, é preciso levar em consideração que toda demanda de constituição sobre 
a biblioteca gera influências e ações acerca dos usuários, que no caso são os alunos. Para 
assim compreender o papel educacional que ela desempenha, é necessário que todo processo 
apresentado seja associado ao meio didático, interagindo entre pesquisa e conteúdo, fornecendo 
uma gama maior de acesso e produção do desenvolvimento pessoal e social dos alunos.

Assim sendo, com o avanço da informação, o acesso ao conhecimento não ficou restrito 
aos livros, mas está fortemente disponível também na internet. Isso requer estabelecer profunda 
associação entre a biblioteca e o meio digital que está em progresso. E, em sua teoria, e nesta 
relação que a biblioteca se constitui. É importante ressaltar, também, que não são todas as 
instituições de ensino que possuem acesso à tecnologia digital avançada, outras nem se quer 
possuem bibliotecas escolares estruturadas, ainda que isso seja um direito daqueles que estão 
vivenciando os processos educativos.

Com isso, adentra os objetivos que a biblioteca escolar deve desempenhar dentro desse 
meio institucional que o manifesto da UNESCO do ano de 2000 apresenta. Esse apresenta uma 
versão mais objetiva no que diz respeito das ações que precisam ser efetivadas e realizadas 
pela biblioteca, que trata sobre a demanda e viabilidade funcional que a biblioteca escolar 
precisa atingir em seu eixo de objetivos. São eles:

Apoiar e intensificar a consecução dos objetivos educacionais definidos na missão e 
no currículo da escola;

Desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura e da aprendizagem, 
bem como o uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida;

Oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e uso da informação voltada 
ao conhecimento, à compreensão, imaginação e ao entretenimento;

Apoiar todos os estudantes na aprendizagem e prática de habilidades para avaliar e usar 
a informação, em suas variadas formas, suportes ou meios, incluindo a sensibilidade 
para utilizar adequadamente as formas de comunicação com a comunidade onde estão 
inseridos; 

Prover acesso em nível local, regional, nacional e global aos recursos existentes e às 
oportunidades que expõem os aprendizes a diversas idéias, experiências e opiniões;
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Organizar atividades que incentivem a tomada de consciência cultural e social, bem 
como de sensibilidade;

Trabalhar em conjunto com estudantes, professores, administradores e pais, para o 
alcance final da missão e objetivos da escola;

Proclamar o conceito de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são pontos 
fundamentais à formação de cidadania responsável e ao exercício da democracia;

Promover leitura, recursos e serviços da biblioteca escolar junto à comunidade escolar 
e ao seu derredor. (apud OLIVEIRA et all p.4)

Além disso, a biblioteca escolar é amplamente utilizada como central de informações 
recebidas por ela ou trocada entre os alunos que a frequentam. Em épocas passadas, em 
momentos históricos conservadores, a biblioteca era composta apenas por livros catalogados 
e restritos. Era um espaço muito mais controlado e regido por regras de acesso aos livros. 
Nem todos os livros eram disponibilizados aos alunos, apenas aqueles que se tratavam do 
ensino formal e pedagógico.

Todavia, hoje, as regras do espaço físico em si ainda permanecem, como a do silêncio e, o 
limite de livros e dias que se pode desfrutá-los, por exemplo. Já o acesso aos mais diferenciados 
gêneros e tipologias textuais foi bastante ampliado. Hoje os alunos podem divagar por livros 
de interesse pessoal ou educacional. O espaço que a biblioteca está inserindo na escola pode 
desenvolver outros papéis a partir dos seus objetivos. Sendo assim, o incentivo à intensificação 
dos seus objetivos deve realizar-se em práticas que possibilitem o aumento da produção do 
desenvolvimento dos alunos, com o auxílio e suporte pedagógico dos profissionais que se 
encontram na biblioteca.

Na perspectiva deste quadro, percebe-se que a biblioteca escolar é espaço fundamental 
a ser pensado quando objetiva-se produzir uma política cultural para as instituições de ensino. 
São espaços de fruição e produção, de acesso a referências diversas e também de realização da 
cultura. Sua gestão, contudo, precisa prever possibilidades de múltiplos usos em atendimento 
às demandas dos seus usuários.

USOS E DESUSOS DA BIBLIOTECA ESCOLAR

Buscaremos refletir sobre de que maneira os objetivos apresentados para as bibliotecas 
do Instituto Federal Fluminense em seu Plano de Cultura dialogam com o que se realiza na 
prática. É essencial ressaltar que no cenário educacional brasileiro nem todas as instituições 
de ensino possuem uma biblioteca e os usos variam de escola para escola. Nesta pesquisa, 
partiremos do geral para o específico ao destacar um apanhado de práticas comuns em bibliotecas 
escolares e nossa experiência ao utilizar e observar as práticas que ocorrem na biblioteca 
contida no IFFluminense campus Campos Centro.

Como citado anteriormente, a biblioteca escolar nem sempre proporciona boas experiências 
aos membros da comunidade acadêmica. Em muitos casos, os alunos são postos de castigo no 
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local e criam uma má lembrança do que é estar na biblioteca, e isto, em sua maioria, afasta 
os alunos do gosto pela leitura. Especialmente nas escolas públicas é imprescindível que os 
alunos tenham boas experiências com a biblioteca escolar, visto que essa é a única possibilidade 
destes alunos terem acesso à materiais da cultura literária. 

As necessidades de uma biblioteca escolar são comumente postas em segundo plano 
em função de outras demandas das instituições de ensino e acabam, em maior parte, sendo 
as últimas a serem beneficiadas com investimento em acervo, mobiliário, funcionários e 
com as políticas culturais direcionadas. Embora na visão do senso comum as bibliotecas 
sejam recorrentemente associadas a um local antiquado que abriga livros velhos, é cada vez 
mais comum vermos os livros dividirem espaço com computadores, projetores, entre outros 
dispositivos multimídia capazes de aumentar as possibilidades de fruição cultural.

Os Institutos Federais são conhecidos por oferecerem o ensino público de qualidade. 
Contam com uma estrutura incomum em comparação com a maior parte das escolas públicas 
do país. Por essa razão, a Biblioteca Professor Anton Dakitsch do IFFluminense campus 
Campos Centro, conta, como a maior parte das bibliotecas dos institutos federais, com um 
acervo rico e diversificado, um sistema informatizado de empréstimos, espaço para estudos 
e bibliotecários capacitados para oferecer suporte aos estudantes e professores que desejarem 
usufruir o local. 

Apesar de atualmente ser muito comum que as bibliotecas também sejam lugar das 
ferramentas multimídia, como citamos anteriormente, o IFF IFFluminense campus Campos 
Centro possui espaços específicos para essas ferramentas, como salas multimídia, sala de 
estudo e sala de informática, conhecido na escola como “micródromo”. Ainda que existam 
espaços específicos para a realização de estudos, a biblioteca do campus Campos Centro recebe 
um grande número de alunos que a utilizam para estudos semestrais e cotidianos, visto que 
conta com espaço mais amplo e silencioso. Outras práticas também podem ser observadas 
como jogos virtuais, práticas de leitura e usos diversos da rede wi-fi disponível, seja para 
fazer trabalhos acadêmicos ou, até mesmo, assistir séries. Ainda há aqueles que visitam o 
local pela climatização do ambiente. 

Todavia, como já vimos, o Plano de Cultura do IFFluminense aborda as bibliotecas no 
eixo da diversidade cultural, propondo a realização de eventos e outras ações culturais no seu 
espaço. É preciso destacar, no entanto, que não registramos na biblioteca do campus Campos 
Centro a realização de nenhum evento daquele tipo. Apesar do plano de cultura abordar 
possibilidades de promoção cultural no espaço da biblioteca, na prática, isso não acontece.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado, há uma distância entre a norma, estabelecida pela política 
cultural que a instituição se esmerou em elaborar, e a prática, realizada no cotidiano dos usos 
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promovidos nos espaços da escola e que os tornam culturais. O que é indicado na norma, 
não ocorre por meio da ação dos gestores e dos usuários do espaço. A definição proposta no 
Plano de Cultura parece não encontrar aderência com o que pensam aqueles que zelam pela 
organização da biblioteca, uma vez que eventos e outras ações culturais não são realizados 
naquele ambiente. Porém, determinadas ações ainda podem ser identificadas na prática daqueles 
estudantes que recorrem à biblioteca, atraídos não somente pelos livros, mas também pelo 
silêncio, pelo ar-condicionado ou pelo sinal de wi-fi disponibilizado.

Assim, adotando que a prática cria os espaços, podemos considerar que a biblioteca 
do IFFluminense campus Campos Centro é um espaço cultural. É local de trocas e de fruição 
do produto cultural em mídias e formatos diversos. É local identificado pelos usuários como 
disponível e legítimo para receber suas realizações, que habitam aquele local. Produzem, 
ainda, heterotopias, ao subverter o espaço da biblioteca, mas mantendo conexões intensas 
com determinados usos que são propostos a ela.

O Plano de Cultura do IFFluminense vem para definir diretrizes a serem seguidas de 
acordo com os objetivos institucionais. Porém, para pôr em prática o estabelecido no plano, 
é preciso somar a ele ações que mobilizem os agentes responsáveis pelo local a realizar o que 
foi proposto. No entanto, não registramos ações realizadas para mobilizar os funcionários 
responsáveis pela gestão do local para estas novas possibilidades de usos do espaço da biblioteca. 

Em consonância com este fato, os usuários realizam, por si mesmos, práticas capazes 
de acontecer no local sem que haja a quebra das regras de convivência estabelecidas pelos 
gestores. Ou seja, nada que comprometa o silencio do ambiente nem a limpeza do local, mas 
que eles considerem práticas que convém ao que lhes é apresentado. Dessa forma, exercendo 
atitudes possíveis no espaço que estão ligadas ao que consideram exatas no seu meio de 
convívio social.
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A EXPERIÊNCIA DA GESTÃO CULTURAL NO ÂMBITO 
DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Jessica Suzano Luzes1

RESUMO: As atividades culturais-esportivas são estimuladas pelo Programa 
Nacional de Assistência estudantil (PNAES) do ministério da educação foi instituído 
pelo decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. A partir desta instrução normativa, 
diversas universidades federais inseriram na sua hierarquia administrativa uma 
superintendência ou pró-reitoria ligado à assistência estudantil, mas ainda são escassos 
os investimentos em ações culturais. Visando ampliar o debate, apresentaremos 
a experiência em gestão cultural da Divisão de Esporte e Cultura (DECULT) 
da Pró-reitoria de políticas estudantis da UFRJ, em especial, a importância de 
normativas e práticas que incentivem ações culturais institucionais para os discentes 
de universidades.

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania cultural, políticas culturais, assistência estudantil 
e relações ministeriais.

1. INTRODUÇÃO

A longa data as universidades públicas discutem propostas para a democratização 
do Ensino Superior. Na década de 2000, foi instituído o Programa Nacional de 
Assistência estudantil (PNAES) pelo decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Uma 
das repercussões desta instrução normativa pode ser exemplificada na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro que debateu no Conselho Universitário - órgão máximo 
de função normativa, deliberativa e de planejamento da instituição - a possibilidade 
de criação de um órgão dedicado à assistência estudantil. Em 2011 foi aprovada 
a Superintendência Geral de Políticas Estudantis (SuperEst), instância vinculada 
ao Gabinete do Reitor, e tinha como objetivo constituir uma estrutura pedagógico-

1 Doutoranda pelo CPDOC/FGV. Atualmente é substituta eventual da função de diretor da 
divisão de esporte, cultura e lazer da PR7/UFRJ e dedica-se à política, produção e gestão cultural na 
Pró-reitoria de políticas estudantis (PR7). E-mail: jessicaluzes@pr7.ufrj.br.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 7.234-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 7.234-2010?OpenDocument
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administrativa voltada ao planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação dos 
programas e ações direcionados à comunidade discente, buscando a consolidação de uma 
ampla política de atendimento e assistência aos discentes da instituição. 

Após 5 (cinco) anos de efetivo funcionamento, novas demandas emergiram da comunidade 
acadêmica, e para melhor atendê-las seria necessário maior autonomia do órgão. Assim, a equipe 
da Superintendência Geral de Políticas Estudantis (SuperEst) se envolveu em discussões no 
Consuni2 para se tornar uma Pró-reitoria, e em 08 de março de 2018 efetivou-se a pró-reitoria 
de políticas estudantis da UFRJ. 

Nos propomos nessa breve comunicação apresentar uma de suas divisões voltadas às 
ações de esporte e lazer. Trata-se de ação inovadora visto que as informações coletadas em 
sites de universidades federais brasileiras através de consulta aos editais, relatórios de gestão, 
material de divulgação, entre outros, nos mostram que são escassas ações nesse âmbito, pois 
a prioridade da continua a ser o investimento em restaurantes universitários, residências 
estudantis, transporte, cuja relevância é inegável. Além disto, outro investimento comum são 
as bolsas, um recurso financeiro determinado pela equipe gestora da instituição, no âmbito 
da autonomia universitária. 

A bolsificação como solução para as políticas de democratização de acesso ao ensino 
superior tem sido criticada por profissionais da área que consideram essa medida insuficiente, 
já que a permanência do aluno na universidade deve ser avaliado considerando diferentes 
aspectos: psicológicos, sociais, culturais, e não restrito a questão financeira. Para além da 
materialidade, a pró-reitoria de políticas estudantis da UFRJ tem investido na inclusão simbólica, 
insistindo que as desigualdades de gênero, de classe social podem acarretar distanciamentos 
que são invisibilizados no cotidiano universitário. Da mesma maneira, é necessário atentar a 
diversidade regional, impulsionada pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU)3 que facilitou 
o acesso a vagas distantes do local da origem dos candidatos. O desafio é a socialização, a 
integração dos diferentes grupos sociais, a partir de ações de esporte e cultura, orientada pelos 
debates atuais sobre educação e avaliação contínua das experiências práticas. Nesse sentido, 
apresentaremos a Divisão de Esporte e Cultura e Lazer indicando, especialmente, uma de 
suas propostas: o edital de apoio a eventos estudante.

Desde 2012, a Divisão de Esporte e Cultura (DECULT) da Superintendência de assuntos 
estudantis (SUPEREST) realiza o edital de apoio a eventos do estudante com o objetivo de 
financiar atividades culturais realizadas pelos próprios estudantes. Destacamos que uma das 
orientações foram pensadas a partir das metas do Plano Nacional de Cultura, especialmente, 

2 O Conselho Universitário é o órgão máximo de função normativa, deliberativa e de planejamento da 
Universidade nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar, tendo sua composição, 
competências e funcionamento definidos no Estatuto e no Regimento Geral.
3 O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é um sistema criado pelo MEC com o objetivo de democratizar 
e facilitar o acesso às vagas em instituições de ensino superior públicas. O Sisu, juntamente com o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), possibilita que o candidato possa aplicar para vagas em instituições públicas do Brasil 
inteiro. Disponível em : http://www.sisu.mec.gov.br/.

https://querobolsa.com.br/enem
http://www.sisu.mec.gov.br/
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no que tange aos direitos culturais, “ampliando e permitindo o acesso à cultura, sendo o 
Estado um instrumento para efetivação desses direitos, no sentido de apoiar a implantação dos 
equipamentos culturais e financiar a programação regular dos mesmos” (PNC, 2010). Cabe 
ressaltar, que no período de 2012 a 2019, houve duas interrupções nos anos de 2015 e 2016, 
e sua continuação foi possível a partir do empenho da equipe multidisciplinar de servidores 
recém-empossados em 2016 na UFRJ, que desde então, se dedica à coleta de informações sobre 
práticas e normas culturais nos sites das universidades federais brasileiras através de consulta 
aos editais, relatórios de gestão, material de divulgação, entre outros. E, concomitante, a esta 
análise institucional nos voltamos à gestão cultural, destacando o planejamento, execução, e 
avaliações iniciais. 

2. POLÍTICAS CULTURAIS E UNIVERSIDADE: PARA ALÉM DA FORMAÇÃO 
ACADÊMICA

Historicamente é inegável a existência de ações culturais em museus, instituições, projetos 
de artes, e na maioria das vezes intervenções estatais a favor das artes e do patrimônio constituindo 
um campo específico. Contudo, nas décadas de 1960 e 1970, organismos internacionais, com 
destaque a UNESCO4, incentivaram a institucionalização da cultura, o que significava a criação 
de órgãos dedicados ao tema, e para além da preservação; se preocuparam com diferentes 
questões, como o processo difusão da cultura, que inicialmente voltava-se à fruição da alta 
cultura, majoritariamente a produção cultural europeia, e posteriormente, estendeu-se o conceito 
de cultura à manifestações artísticas e simbólicas de outros continentes. Na leitura de Nestor 
Garcia Caclini (1987, p. 15) a partir da década de 1970, temos o surgimento dos primeiros 
ministérios da cultura na América Latina e de planos nacionais que orientam este campo.

Esse processo se verifica no Brasil, mesmo que em período autoritário, ao longo da 
década de 1970, quando o Estado começou a ampliar a sua atuação no campo da cultura, e 
as proposições para a política cultural foram para além do tema da proteção patrimônio e do 
fomento das artes eruditas, assim, surgia a vertente executiva que atuou em novas instituições 
como: o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), Conselho Nacional de Direito 
Autoral (1975), Funarte (1975), Conselho Nacional do Cinema (1976), Radiobrás (1976), 
e reformulação da Embrafilme, pois quando foi criada em 1966, dedicava-se apenas na 
distribuição, e depois atuou na produção cinematográfica.

Em 1975, o documento “Política Nacional de Cultura” foi a iniciativa que marcou, 
segundo Lucia Lippi Oliveira (2007, p.137), o início do processo de institucionalização da 

4 Ao final da Segunda Guerra Mundial, temos a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 24 
de outubro de 1945, e segundo Luciane de Paula (2010, p. 17) tinha como meta “expandir o campo da cooperação 
a todas as nações e a diversos domínios da atividade intelectual, social, econômica e humanitária, como órgão 
político desse sistema”. Esta possui diferentes agências especializadas, dentre as quais está a UNESCO (acrônimo 
de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), criada em 4 de novembro de 1946, dedicada 
às questões na área de educação, ciência e cultura.
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Cultura com as primeiras diretrizes para uma política pública voltada para o setor. A ação 
central do MEC era “o de apoiar e incentivar as iniciativas culturais de indivíduos e grupos 
e de zelar pelo patrimônio cultural da Nação, sem intervenção do Estado, para dirigir a 
cultura” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1975, p. 5, grifo nosso). Destacamos 
esse trecho, mas não é nossa intenção aprofundar a questão da cultura na década de 1970, e 
sim mostrar o incentivo a institucionalização da cultura, e que seus instrumentos normativos 
passaram a recomendar o auxílio a coletivos diversificados, não restringindo à produção 
específicas acadêmicas, intelectuais ou de profissionais do patrimônio. Contudo, uma questão 
que nos preocupa são os instrumentos para que as normativas se concretizem. E, assim, nos 
questionamos sobre a efetiva liberdade dos indivíduos e grupos para serem apoiados sem a 
intervenção do Estado em pleno momento autoritário.

Contudo, a literatura não indica muitos avanços nas décadas de 1980 e 1990 no que 
tange ao incentivo de indivíduos e grupos no que tange às suas intenções criativas, pois esse foi 
o momento de predomínio do formato neoliberal na agenda das políticas públicas de cultura, 
e mesmo sendo instituído no período de redemocratização política, não houve ampliação do 
campo de interlocução com os cidadãos brasileiros, estando a ação ministerial concentrada 
nas leis de incentivo à cultura (Lei Sarney, lei Rouanet e a Lei do Audiovisual)5. Esse cenário 
se alterou na primeira década de 2000, quando o Ministério da Cultura, constituiu uma nova 
maneira de operar no campo das políticas públicas de cultura no Brasil (CALABRE, 2015, 35).

É relevante assinalar que o governo passou a incluir a sociedade civil nas decisões 
políticas no campo da cultura. Em 2004, temos o Programa Cultura Viva, no qual se discutia 
a ampliação do conceito de cultura, que inovou com sua forma de ação que incentivava 
a participação do cidadão e da gestão compartilhada. Da mesma forma, podemos ver a 
participação da sociedade civil nas discussões a respeito do Plano Nacional de Cultura e 
o Sistema Nacional de Cultura, proposto em 20056. Esses são marcos da legais da política 
cultural brasileira, e foram construídos em espaços de discussão como: Seminário cultura 
para todos; câmaras setoriais e a primeira conferência Nacional de Cultura. Nesse contexto 
nos perguntamos sobre a Universidade para além do campo da formação, cuja importância 
é inegável, buscando informações sobre aproximações e distanciamentos com as políticas 
estatais.

5 As leis de incentivo constituem até hoje a forma predominante de financiamento à cultura no país. São 
elas: a Lei Sarney, nº 7.505, de 2 de julho de 1986, dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda 
concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. Esta foi substituída em 1991 pela a Lei de Incentivo à 
Cultura, mais conhecida como a Lei Rouanet, caracterizada por sua política de incentivos fiscais para projetos 
e ações culturais. E, por último, a Lei do Audiovisual, oficialmente Lei Federal 8.685/93, é uma lei brasileira de 
investimento na produção e co-produção de obras cinematográficas e audiovisuais e infra-estrutura de produção e 
exibição. 
6 O Plano Nacional de Cultura (PNC) é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas 
que devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais. Esse foi inserido na Constituição Federal 
através da Emenda Constitucional n० 48, aprovada em 10 de agosto de 2005. A regulamentação do PNC se através 
da Lei 12.343, de 02 de dezembro de 2010, depois da aprovação do projeto de Lei n० 6.835, apresentado em 2006.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produção
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
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2.1 O governo de Fernando Haddad: Programas “Mais educação” e “Mais cultura”.

No período de 2003 a 2006, vemos uma instabilidade nas lideranças no Ministério da 
Educação, com três diferentes personalidades: Cristóvam Buarque, Tarso Genro e Fernando 
Haddad, enquanto o ministério da Cultura, se manteve com a gestão de Gilberto Gil, entre 
2003 a 2008. As políticas direcionadas ao ensino superior passaram a ser melhor definidas na 
gestão de Fernando Haddad que se inicia na última gestão do governo Lula, e tem continuidade 
na presidência de Dilma Rousseff. 

Durante o ministério de Fernando Haddad, entre 2005 a 2011, podemos verificar o 
fortalecimento da agenda bilateral entre os Ministérios da Educação e da Cultura. O programa 
de destaque é o Mais Educação, portaria interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, que foi 
planejado para dialogar com diferentes pastas, como o Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Ministério dos Esportes e Ministério da Cultura, e previa a coordenação 
e implementação do programa. Tratava-se de um programa que visava fomentar a educação 
integral de crianças, adolescentes e jovens, incentivando a realização de ações sócio-educativas 
no contraturno escolar, nos campos da educação, artes, cultura, esporte e lazer. 

O programa foi acompanhado pelo Fórum Mais Educação, instância de interlocução 
interministerial, onde se construíram ações voltadas ao campo cultural, como o Programa Casas 
do Patrimônio, Programa Cineclube na Escola e Programa Nacional de Cultura, Educação e 
Cidadania - Cultura Viva, com atenção à ação Escola Viva, todos promovidos pela Secretaria 
de Programas e Projetos Culturais - SPPC do MinC. É a partir desta experiência que se surge 
a proposta do Programa Mais Cultura, instituído pelo decreto presidencial nº 6.226, de 04 de 
outubro de 2007. Esse foi assinado pelo presidente Lula e apenas pelo próprio ministro da 
cultura, mas é constituído, também, por uma instância interministerial, uma câmara técnica 
com diversos Ministérios, entre eles o ministério da Educação.

Importa dizer que o programa Mais Cultura, como bem analisa Marize Souza (2017, 
43) partirá de uma iniciativa do Ministério da Cultura, com apoio apenas pontual do MEC, 
mesmo considerando a:

baixa escolaridade como um dos indicadores previstos para definir as regiões a serem 
priorizadas na sua implementação. Entretanto, o programa tem um alcance que vai 
muito além do âmbito educacional. O mesmo tem um compromisso central com a 
ampliação e democratização do acesso a bens e serviços culturais, sob uma perspectiva 
estendida de atuação (Souza, 2017, 43).

O programa Mais Cultura teve apenas 1 (uma) edital, e devido à instabilidade política 
não houve continuação. Cabe ressaltar a importância da discussão, ainda que o programa não 
tenha sequência, pois desde 2007 temos o envolvimento da sociedade civil, representantes 
do governo numa proposta de gestão participativa. Como exemplo, podemos mencionar a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro que orientada por essa agenda política, mediada pela 
equipe de profissionais do Fórum de Ciência e Cultura (FCC), se empenharam na instituição 
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de um plano de cultura para a UFRJ, cujas informações se encontram divulgadas na Revista 
Você faz cultura , sob a responsabilidade do FCC. De forma breve, a Revista menciona a 
realização de consulta pública, através do sítio eletrônico do Fórum de Ciência e Cultura, e 
o envolvimento de dirigentes de instituições culturais, gestores públicos das três esferas de 
governo e pesquisadores convidados a favor da reformulação da política universitária. Nos 
interessa destacar como essa normatização nos ajuda a estruturar práticas para o público 
discente da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

3. DAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS À PRÁTICA: AÇÕES CULTURAIS 
NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Na parte inicial da discussão vemos o esforço para a institucionalização de ações 
interministeriais entre Educação e Cultura a partir de grupos de trabalho, comissões de avaliação, 
enfim uma série de rituais estabelecidos pelo corpo administrativo e acadêmico. Nesse momento 
tem-se a formalização das políticas culturais da UFRJ que visam orientar ações das diferentes 
unidades internas. Uma das questões se refere à liberdade de criação e experimentação:

Igualmente essencial é o entendimento de que a liberdade de criação e experimentação 
são condições da vitalidade, riqueza e criatividade dos processos de produção e difusão 
cultural, artística e científica (UFRJ, 2012, p. 03). 

O desafio da liberdade no campo da cultura para além da fruição, incluindo também 
a produção de atividades culturais-esportivas está presente no edital de apoio a eventos dos 
estudantes. Destacaremos de forma esmiuçada as etapas de organização em que se envolvem 
a pré-produção, produção e pós-produção. 

3.1 Etapas da organização do evento 

3.1.1 Pré-produção

O momento da pré-produção ocorreu entre Outubro de 2017 e Março de 2018, quando 
reescrevemos o edital de apoio a eventos do estudante; sendo reavaliado o objetivo e as 
metas a ser alcançada do mesmo. Essa foi a primeira etapa considerando o edital como 
documento normativo de todo o processo, e que foi avaliado pela procuradoria7 da UFRJ. 
Após recebermos o parecer sobre minuta de edital de apoio à realização de eventos do 
estudante do referido órgão, fizemos as devidas correções legais; e nos reunimos com a 
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a informatização do 
edital - possibilitando que os alunos se inscrevessem online, inclusive, anexando documentos 
comprobatórios -; a definição do público-alvo e o plano de comunicação. 

7  A Procuradoria Federal - UFRJ é órgão de execução da Advocacia-Geral da União (AGU), e tem 
por função prestar consultoria e assessoria jurídica aos dirigentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Disponível em: https://ufrj.br/procuradoria, visitado em 18/12/2018.

https://ufrj.br/procuradoria
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A equipe Decult estabeleceu o lançamento do edital na primeira semana de aula, 
no primeiro semestre de 2018, entre 12/03/2018 a 16/03/2018, na denominada de “semana 
calourada” com o objetivo de alcançar os alunos iniciantes, e também, os veteranos. O objetivo 
era incluir os alunos que não haviam participado de ações em produção cultural estimulando-
os através das oficinas de escrita de produção cultural, e garantindo execução através do 
acompanhamento das ações mediante Workshops. 

O plano de comunicação foi pensado junto à Coordenadoria de Comunicação Social 
da UFRJ para a criação de um sistema, no qual os alunos inscreveriam os dados pessoais, 
resguardando uma base de dados para futuras atividades esportivo-culturais e divulgações, 
e também, questionando o perfil dos alunos interessados. Tivemos no total 235 inscritos a 
partir dos quais conseguimos fazer uma breve avaliação do perfil dos alunos inscritos, tanto 
dos projetos aprovados quanto dos declinados, este será apresentado no item pós-produção.

Fonte: Decult, 2018

Imagem 1
Material de divulgação

Edital de apoio a eventos do estudante

https://ufrj.br/coordenadoria-de-comunicacao-social
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Imagem 2
Vídeo de animação

Fonte: https://www.youtube.com/results?search_query=superest+decult

3.2 Produção 

3.2.1.1 Oficina de escrita de projetos culturais 

A primeira experiência da equipe DECULT com o planejamento, execução e avaliação 
do edital de apoio a eventos do estudante foi no ano de 2017, e verificamos que muitos alunos 
tinham idéias interessantes, mas não conseguiam planejar atividades exequíveis, e por isso 
visando capacitar os alunos de graduação à realização de eventos nos dispomos a apresentar 
de forma didática conteúdos que abordavam a importância da assistência estudantil e uma 
pequena introdução à política e à gestão pública de cultura atual durante o período de lançamento 
e inscrição dos projetos. Trata-se de um projeto piloto, cujo plano de comunicação ficou 
restrito às mídias sociais da PR7 (facebook e site institucional). Foram feitas chamadas de 
livre demanda, nas quais os alunos procurariam caso houvesse dúvidas. Teve pouca demanda 
ocorrendo apenas 1 (uma) oficina no Centro de Ciências da Saúde (CCS). Para o próximo 
ano nos estruturaremos melhor, especialmente, com um plano de comunicação para além das 
mídias da PR7.

3.2.1.1.1 Workshops

A experiência do ano de 2017 nos mostrou que é necessário um acompanhamento das 
atividades dos alunos durante a execução, essa demanda encontra-se formalizada como um 

https://www.youtube.com/results?search_query=superest+decult
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diferencial no edital 71/18, em especial, no item 8ª - ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, 
em especial, o subitem 8.1, encontra-se a exigência da entrega de um relatório parcial 30 dias 
antes da execução do evento. Para tal foi necessária uma maior aproximação com os alunos 
através de trocas de e-mails, reuniões particulares e também pelos Workshops realizados 
mensalmente com os responsáveis e co-responsáveis dos projetos esportivo-culturais. A cada 
encontro a troca de informações possibilitava maiores conhecimentos dos trâmites burocráticos 
da UFRJ, nos permitindo novos desafios e soluções.

 3.2.2 Avaliação 

3.2.2.1. Perfil sócio acadêmico do estudante do edital 71/18 

Nas nossas análises verificamos o total de 235 inscritos, havendo a predominância 
sexo feminino nas inscrições, no total 52%.

Fonte: Decult, 2018.

A maioria é de pessoas que se autodeclaram de cor branca, e em seguida, 24% declararam 
ser negras, e praticamente na mesma proporção 23% pardas.

Fonte: Decult, 2018.

Fonte: Decult, 2018.
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Constatamos um percentual alto de alunos com ingresso a partir de 2014, em sua maioria 
no ano de 2016, totalizando 44%, evidenciando pelo menos 2 anos de graduação na UFRJ.

Fonte: Decult, 2018.

3.2.2.2. Relação com a assistência estudantil

De imediato, percebemos que os alunos inscritos no edital de apoio aos estudantes ano 
2018, a maior parte estuda em unidades da própria Cidade universitária.

Fonte: Decult, 2018.



885

Como eles estão em formação em unidades na Cidade Universitária, nos perguntamos 
se estes são moradores da residência estudantil, e verificamos a maior parte não é residente.

Fonte: Decult, 2018.

Nós observamos também quais eram beneficiários de bolsas de assistência estudantil, e 
vemos que 79% não era beneficiário, sendo 9 % com bolsa auxílio, 4% com bolsa acesso 
e permanência municipal, 3% com bolsa moradia emergencial e bolsa acesso permanência 

intermunicipal.

Fonte: Decult, 2018.
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Verificamos, também, se estes alunos estão inseridos no mercado de trabalho, e 
constatamos que 74% não exercem atividades profissionais.

Fonte: Decult, 2018.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No ano de 2017, a equipe Decult constatou a partir da análise dos editais anteriores que não 
havia sido instituído um formulário de avaliação da produção cultural em que os alunos estavam 
envolvidos. Assim, criamos um questionário, visando identificar as percepções dos mesmos em 
relação ao desenvolvimento dos seus projetos. Dentre as respostas, assinalamos a importância 
da visibilidade das ações dos estudantes, tendo em vista que a formação desses indivíduos 
deva se dar de maneira mais ampla, ultrapassando as barreiras exclusivamente acadêmicas. 
E, além disso, os eventos são importantes espaços de socialização dos alunos, bem como de 
formação humana e acadêmica dos seus participantes, tanto organizadores quanto visitantes. 
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POLÍTICA CULTURAL E POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL, EM MACAPÁ: UM VÍNCULO 

ESTRATÉGICO PELA TRANSVERSALIDADE

Fátima Lucia Carrera Guedes1

RESUMO: Apresentamos o vínculo estratégico entre a política de cultura e a 
política de promoção da igualdade racial do município de Macapá/AP e, como 
ambas são fortalecidas dentro da perspectiva de transversalidade perpetrada pela 
gestão, engendrando uma espécie de amálgama entre partes/campos/setores/órgãos/
iniciativas e entrelaçando-os. Ou seja, a transversalidade aqui se faz princípio 
das ações e mecanismo de governança. Operar duas políticas vinculadas, numa 
espécie de sistema de entreajuda, ocorre diante de necessidades institucionais 
prioritárias: implementar com celeridade o Sistema Municipal de Cultura (SMC), 
com os parcos recursos da pasta de cultura, e de atender as demandas políticas da 
Promoção da Igualdade Racial, restituindo a seus beneficiários o tempo de distância 
e invisibilidade, perpetradas pelo poder público, até um passado bem recente.  

PALAVRAS-CHAVE: Política de cultura, Política de igualdade racial, 
Transversalidade.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz, parcialmente, um dos resultados de nossa pesquisa de 
doutoramento denominada Política cultural: a implementação do Sistema Nacional 
de Cultura no município de Macapá/AP – 2006-2016. A coleta de dados de campo 
se deu por entrevistas semiestruturadas e sob uma concepção sistêmica do contexto 
– daí considerarmos as falas de gestores e de fazedores de cultura, além de opiniões 
de pessoas “de fora” do campo cultural. 

Para este trabalho, o foco foi no aspecto da vinculação mantida entre as 
políticas de cultura e a de promoção da igualdade racial do município de Macapá/
1 Mestre em Política, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de 
Desenvolvimento Sustentável (CDS) / UnB. Doutoranda no PPGCS da Universidade do Rio Grande 
do Norte (UFRN). Professora do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP). faguedan@uol.com.br. 
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AP, na tentativa de mostrar nessa relação de coparticipação entre Fundação Municipal de 
Cultura de Macapá (FUMCULT) e o Instituto de Promoção da Igualdade Racial (IMPROIR), 
a base de sustentação e fortalecimento de ambas as políticas ao compartilharem ações e 
responsabilidades. Se tal compartilhamento não ocorre na totalidade das ações, no mínimo, 
incide em dois aspectos específicos e, os quais consideramos, na realidade de Macapá, o 
vínculo essencial (só possível pelo aspecto de afinidades simbólicas que lhe constituem) 
entre as duas políticas. 

O primeiro aspecto ao qual nos referimos é um elemento cultural étnico-religioso com 
nascedouro histórico local, o Marabaixo2, manifestação com dança e cantigas autorais de 
pertencimento do povo negro amapaense e que retrata a cotidianidade destes em terras Tucuju3, 
“sempre aproximando o sujeito histórico do espaço social rememorado [...] os acontecimentos 
vividos pela comunidade negra [...] enfim, relatando o cotidiano” (VIDEIRA, 2009, p. 140).  
Para Custódio (2016, p. 67), o Marabaixo é o maior “símbolo de resistência cultural e religiosa”, 
no Amapá, praticado nos municípios de Macapá e Mazagão. Consideramos o Marabaixo um 
fenômeno sócio-cultural-religioso.

O segundo aspecto que vincula as referidas políticas requer perpetrar uma imersão na 
história política e social e memórias desse lugar com vistas a retirar os elementos consubstanciais 
que moldaram o feitio das políticas públicas macapaenses no presente e acautelar expectativas 
futuras para estas; ou seja, refletir sobre políticas públicas em Macapá 

Implica num movimento um pouco mais amplo: o da compreensão de alguns aspectos 
da questão racial na sociedade amapaense, englobando os processos de resgate e 
ressignificação das memórias dos negros dessa região e da própria história do negro 
na região amazônica (FOSTER, 2011 apud CUSTÓDIO, 2016, p. 68) 

Por isso, são alvo da anotação a seguir tratando sobre o início do povoamento macapaense, 
à luz de um resumo de Custódio (2016, p. 65): 

A criação dos territórios federais na Amazônia e a vinda do capitão Janary Gentil 
Nunes para o Amapá durante o governo de Getúlio Vargas desencadeou ao longo dos 
anos, uma série de tensões, discursos e processos discriminatórios para a população 
negra na capital do Amapá. A chegada de Janary Nunes à Macapá, no ano de 1944, 
provocou uma série de transformações sociais, econômicas, políticas e urbanas, pois 
o governo estava por consolidar seu projeto de povoar, sanear, educar o território 
amapaense. Em Macapá, com a abolição dos escravos, os governantes se sentiram 
incomodados pela cotidiana presença dos negros na capital amapaense e por isso, 
decidiram transferi-los, segregá-los e excluí-los para a periferia de Macapá. A partir 
da chegada de padres italianos no Estado, houve um grande movimento repressivo das 
manifestações culturais africanas. Entretanto, a invisibilidade dos negros no Amapá, 
não se resume somente aos aspectos físicos. Ela também se manifesta em termos 
simbólicos. No âmbito educacional, essa invisibilidade ganha corpo e forma nas 

2 “Originada no Amapá, a tradição inclui ritmos musicais e danças e remete à vinda dos navios negreiros 
da África para o Brasil, homenageando os escravos que morreram durante a viagem” (BOND, 2018). Em 08 de 
novembro de 2018, o Marabaixo recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil, concedido pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
3  Nome que faz referência e homenagem a “Nação indígena ocupante das terras da ‘Estância das Bacabas’ 
que os portugueses denominaram “Província dos Tucujus” (CONFRARIA, 1999, grifo do autor).
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ausências e critérios do negro nos currículos escolares e nos discursos distantes da 
prática.

Esse é um contexto passado que deixou implicações sociais que se repercutem ainda 
hoje no local. Apesar de algumas mudanças na geopolítica macapaense e de suas práticas 
políticas do passado, até a Constituição de 1988 – marco para a construção democrática e 
reconhecimento da diversidade cultural, base promotora de políticas descentralizadas – não 
houve modificações vigorosas por parte do Estado brasileiro em emanar atenção voltada para 
o campo cultural e da promoção da igualdade racial. 

A institucionalização da política cultural no Brasil – e não é desproporcional dizer que 
isso se estende à política de promoção da igualdade racial – no formato que a temos hoje, 
planejada “com a preparação e realização de ações de maior alcance, com um caráter perene” 
(CALABRE, 2007, p. 87),  é coisa do século XX e possível somente com a redemocratização 
do país que, antes de alcançar um nível de democracia participativa e pluralista, passou por 
experiências com Políticas de liberalismo cultural (COELHO 1997). É somente na primeira 
década e meia deste século XXI que, sob esses princípios e formato novos, a política cultural 
se fortaleceu consolidando as transformações em curso com novos papéis para antigos atores 
e, assim, o aparecimento de novos protagonistas nesse cenário (BULHÕES et al., 2014). 

No campo cultural todo esse planejamento atingiu o status de um Sistema Nacional 
de Cultura (SNC) – no qual a participação democrática nos processos decisórios, mesmo que 
pueril e fragilizada, se tornou uma realidade. Isso diz respeito ao pacto federativo proposto 
pelo Ministério da Cultura (MINC) com objetivo de aproximar o governo federal dos estados 
e municípios, otimizando a distribuição e o uso dos recursos, além da comunicação. Numa 
perspectiva ideológica, a tipologia da política de cultura – e é enfático pontuar, a que vigorou 
até 2016 – se incluiu, segundo o esquema de Coelho (1997, p. 298), no tipo de “Políticas de 
democratização cultural”4.

No campo cultural macapaense o baixo poder organizativo dos segmentos artísticos-
culturais (e da categoria como um todo) e a tardia participação social são a herança de uma 
cultura política autoritária, segregadora, clientelista e excludente que produziu uma sociedade 
civil local apática em participação e representatividade popular. A institucionalização da 
cultura, em Macapá, nos moldes do SNC, só ocorre dez anos após os primeiros debates em 
nível nacional, apesar de que, antes disso, os fazedores tiveram seus movimentos artísticos e 
manifestos culturais presentes na história cultural do lugar com vasta e rica produção. Alguns 
movimentos tiveram um caráter exclusivamente de mostra e objetivo de visibilidade; outros 
de alcance mais setorizados (na música, nas artes plásticas, na literatura); e outros com caráter 

4  “um de seus subtipos é o da democracia participativa, cujo objetivo é a promoção das formas culturais de 
todos os grupos sociais segundo as necessidades e desejos de cada um. Procura incentivar a participação popular 
no processo de criação cultural e os modos de autogestão das iniciativas culturais” (COELHO, 1997, p. 299). 
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reivindicatório e mais ampliados aos segmentos, que, em 1990, como explica Vieira (2017), 
já solicitavam, via manifesto, uma política cultural democrática: 

que criasse condições a partir do estado de promoção de políticas ééé... do fazer 
cultural, para os fazedores de cultura, pra proteção de nosso patrimônio histórico, 
pra nossa memória, pro nosso incentivo aos vários segmentos da arte.... pra que a 
cultura pudesse também ser enxergada como uma atividade econômica para aqueles 
que viviam da cultura ...[...] e que tudo isso fizesse parte de um conjunto elaborado 
como política pública [...] que fosse acessível, que não fosse só para os amigos do rei 
(informação verbal)5.

Ou seja, mesmo que acanhada, havia uma busca dos fazedores junto ao poder público, 
pela valorização da produção cultural e artística local - polarizada entre o considerável 
acervo de obras e a total ausência de atenção pelo Estado – que, até por volta da década de 
2000, continuou inacessível e fechado à cultura na agenda pública. Dentre os movimentos-
manifestos culturais mais expressivos, a partir da década de 1980, temos o Articulando a 
Arte (década de 1980); a Associação dos Universitários do Amapá (AUAP), radicados em 
Belém, que atuava na ponte Macapá-Belém com seus Festivais Universitários de Música e 
promoção de intercâmbio cultural (1980) entre artistas locais e de outros estados, inclusive 
os renomados nacionalmente; o Movimento (Re)Articulando a Arte (MORA6) na primeira 
metade da década de 1990 – foi o primeiro movimento propositor, via manifesto, pela 
democratização da cultura -; e, nos anos 2000, os grupos de tradição (Marabaixo e Batuque) 
se revigoram e visibilizam-se pela impulsão dos debates do Movimento Negro; e, por fim, 
os coletivos (como o Palafita, ligado à Rede Fora do Eixo) artístico-culturais assentados no 
ciberativismo7, com bagagem digital emergem no contexto. 

Como se sabe, a década de 2000 chega suscitando a democratização da cultura e um 
ambiente público propício a pensá-la e debatê-la em suas demandas atualizadas. Entretanto, em 
Macapá, o debate e reflexão sobre o SNC se manteve restrito a bem poucos artistas e grupos/
coletivos. Fazedores de cultura, agentes institucionais públicos e privados e da sociedade civil, 
de modo geral, foram alheios aos primeiros debates e deliberações ocorridas a partir de 2003, em 
âmbito nacional e, consequentemente, ao engajamento pelo SNC. Entre 2005 e 2008, sob a gestão 
municipal de João Henrique Pimentel8 o protagonismo da Confraria Tucujú9 desempenhou um 

5  VIEIRA, Clécio L. V.  Entrevista I. [marc. 2017]. Entrevistadora: Fátima Lucia Carrera Guedes. Macapá, 
2017. 1 arquivo .mp3 (1:37’:26’’), ao relatar sua militância na cultura entre 1990 e 1994, antes de se tornar prefeito.
6  Uma alusão ao movimento anterior, Articulando a Arte.
7  “corresponde a práticas comunicacionais que, utilizando plataformas, redes e suportes digitais [...] na 
internet, visam entrosar e dar maior visibilidade a lutas e disputas por hegemonia no interior da sociedade civil” 
(MORAES, 2015, p. 131).
8  Foi prefeito de Macapá de 2001 a 2008. É músico e estava disposto a alavancar a cultura como fator de 
desenvolvimento do município. Sua gestão foi comandada por ideias empreendedoras, em base democrática e sob 
influência do governo Lula. Porém, sem atentar para implementar os instrumentos do SNC, resolveu democratizar 
“do seu jeito” e entregou-se à parceria com a sociedade civil, através da Confraria Tucuju. Nessa gestão, o órgão 
responsável pela cultura era um departamento dentro da Secretaria Municipal de Educação que João Henrique logo 
transformou em Coordenadoria Municipal de Cultura, dando-lhe mais autonomia, mas vinculada ao seu Gabinete 
do Prefeito.   
9  É uma entidade sem fins lucrativos (OSCIP) que atua na valorização da cultura, desde 1996, quando foi 
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importante papel no regate e valorização da cultura local que tinha na gestão de João Henrique 
Pimentel seu financiamento e usufruía de plena liberdade para “tocar” a cultura do município. 
Desse modo, muitos avanços ocorreram na diversidade de ações empreendidas, inclusive, 
direcionadas a descobrir a identidade macapaense/amapaense, fato que culminou na descoberta 
de traços culturais que foram legitimados pela sociedade e se tornaram uma espécie oficial 
de “a cara de Macapá”; bem como, ocorreu o resgate do centro histórico e sua revitalização 
urbanística, classificado pelo MinC como Ponto de Cultura Largo dos Inocentes e outras ações 
valorizativas. Ou seja, esse é o período inaugural da institucionalização da política de cultura, 
porém, uma institucionalização não implementada por via dos instrumentos previstos pelo SNC. 

Na sucessão municipal, com Roberto Góes (2009-2012), nada foi feito à cultura 
– e essa é uma opinião quase unânime entre os entrevistados desta pesquisa. O referente 
período, nesse sentido, é um vácuo para o campo cultural e como tal reverbera ainda hoje, 
constituindo atraso. O ajustamento na implementação da política de cultura nos moldes 
SNC, no município, só foi alavancado a partir da gestão de Clécio Vieira que se iniciou 
em 2013, reeleito em 2016 para seu segundo mandato e, até a data desta pesquisa (2017), 
encontrava-se na tentativa de fechar o ciclo de implantação do Sistema Municipal de Cultura 
(SMC) até 2018, pelo menos, com os seus cinco instrumentos10 básicos de gestão inseridos, 
segundo Vieira (2017)11, em entrevista à autora. 

Hoje, na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), com 
a responsabilidade pela pasta de cultura, se encontra a Fundação Municipal de Cultura 
(FUMCULT). Os princípios que regem essa gestão estão sedimentados e se conformam 
na conduta das políticas democratizantes – até justificada pela trajetória de militância e 
ativismo político-cultural do referido gestor que considera a cultura uma área estratégica 
para um governo democrático e popular (VIEIRA, 2017). Quanto a superação de problemas 
e ajustes na organização da cultura, há muitos, mas a demanda por qualificada formação 
do quadro técnico especifico à organização da cultura merece atenção pois ela é cada vez 
maior, na proporção em que as ações das políticas se tornam complexas – fator de atraso na 
finalização do ciclo de estruturação do SMC de Macapá, conforme o cronograma de metas 
da gestão, segundo Vieira (2017). 

Agora, em se tratando da intervenção do Estado brasileiro na área da promoção 
da igualdade racial, esta data da década de 1980. Foi com a Constituição de 1988 que o 
racismo passou a ser considerado crime inafiançável e imprescritível. No Brasil, o direito 
antidiscriminação racial integra o ordenamento jurídico brasileiro com normas de duas 
fundada e é “destinada à defesa e preservação dos fatos históricos, sociais e culturais do Amapá” (SUZUKI et al., 
2010, p. 32). Sobre o protagonismo da Confraria Tucuju, ver: Guedes (2018). 
10  Com, no mínimo, cinco componentes: Secretaria de Cultura (em Macapá é a Fundação Municipal 
de Cultura - FUMCULT), Conselho Municipal de Política Cultural, Conferência Municipal de Cultura, Plano 
Municipal de Cultura e Sistema Municipal de Financiamento da Cultura; Sistema Municipal de Informações e 
Indicadores Culturais (SMIIC), a lei do Sistema Municipal de Cultura foi regulamentada pelo Decreto n.º 314/2018.
11  VIEIRA, Clécio L. V.  Entrevista I. [marc. 2017]. Entrevistadora: Fátima Lucia Carrera Guedes. Macapá, 
2017. 1 arquivo .mp3 (1:37’:26’’).  
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naturezas: leis antirracistas e as ações afirmativas, sendo as leis antirracistas do tipo punitiva 
das práticas do racismo, e as ações afirmativas12 são de toda natureza e abrangem desde a 
decretação de feriados, como o Dia da Consciência Negra em estados e municípios, até o 
estabelecimento de cotas raciais nas universidades e nos concursos públicos (BRASIL, 2015). 

Sob influências, desde 1995, da atuação do Movimento Negro e, por volta de 2001, 
da III Conferência Mundial contra o Racismo, na África do Sul, chega-se a 2003, quando 
se engendra, então, o ambiente favorável à adoção para além das leis, de políticas de ação 
afirmativa. Assim, em 21 de março de 2003, é criada a Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (SEPPIR) para formular, coordenar e articular políticas e programas para 
a promoção da igualdade e a proteção dos direitos dos grupos raciais e étnicos com ênfase 
para causa negra.  Outro importante documento que consolida a legislação sobre a temática, 
além de normalizar tal política é o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº. 12.288/2010). Desse 
modo, a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR) traz como princípios 
norteadores a transversalidade, a descentralização e a gestão democrática que, na ideia 
central da proposta, deverão ser desenvolvidos de maneira simultânea (SANTOS; SOUZA, 
2016). O princípio da transversalidade refere-se à necessidade de incorporação da equidade 
étnico-racial às diversas iniciativas do Estado brasileiro, seja na área da saúde, da educação, 
da justiça, da segurança, da cultura, entre outras.

Ousamos, pelo histórico e perfil, inferir e incluir as políticas de promoção da igualdade 
racial na tipologia de Coelho (1997), Políticas de democratização cultural, pois fazem parte 
desse período que se contrapôs ao momento anterior marcado pelas “Políticas de dirigismo 
cultural” (COELHO, 1997, p. 298), em que predominou os interesses no desenvolvimento 
ou da segurança nacionais.

O negro em Macapá tem presença datada na origem de sua população urbana, todavia, 
foi uma voz discriminada e silenciada pelo poder público e pela sociedade branca local. Para 
Maciel (2001, p. 16) isso “significa que historicamente o Estado não viabilizou estratégias de 
integração da chamada ‘população de cor’ no país. Ao contrário, a concretização da cidadania para 
a população negra foi prejudicada” e, o período do “janarismo” foi um período suficientemente 
capaz de “naturalizar” na população a ideia de divisão étnica até o momento de o movimento 
negro no estado iniciar suas atividades em Macapá. Este surgiu em meados de 1986, com a 
fundação da União dos Negros do Amapá (UNA) (MACIEL, 2001). Ou seja, após quase uma 
década da organização e intervenções de luta do movimento negro em todo o país.

Até 2013, essa foi uma luta protagonizada quase que exclusivamente pela Una, 
embora essa tenha contabilizado um “agrado” político, anteriormente, bastante interessante 

12 Por esclarecimento preventivo, é necessário não confundir políticas de promoção da igualdade racial e 
o conceito de ação afirmativa, pois daí dependem análises limpas de equívoco sob este assunto. Essa distinção 
importa no sentido de que estão relacionadas e implicam diretamente na condição dos sujeitos de ambas as políticas 
aqui tratadas.
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no sentido de ter viabilizado uma das metas13 da gestão daquele período, visibilizado o 
movimento negro e, consequentemente, ter fundado uma das maiores estruturas físicas 
de abrigo cultural de Macapá, o Centro de Cultura Negra do Amapá (CCNA). Até os anos 
1990, havia apenas empatia de gestores com a causa negra, mas não políticas públicas em 
caráter institucionalizado, nem no estado e nem do município, capazes de promover acesso 
aos recursos ou propor ações estruturantes. Consideramos que o percurso de maturação 
para a institucionalização se inicia em 2005, mas a efetiva institucionalização ocorre 
somente em 2013. 

Assim, na gestão de João Henrique Pimentel (2001-2008), a Política de Promoção 
da Igualdade Racial esteve sob a tutela da Coordenadoria Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial (COMIR).  Contudo, o que conhecemos nessa gestão para esse campo, 
a partir de 2005, ocorre indiretamente por intermédio de ações de valorização14 da cultura 
local, mas pontuais15 – ações que acabam se tornando impactantes frente às ausências 
anteriores, mas, não significando, no entanto, constituir um planejamento político para a 
finalidade específica no âmbito da promoção da igualdade racial. Em seguida, a sucessão 
foi de Roberto Góes (2009-2012) e a Comir foi transformada em Instituto Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial (IMPROIR)16; porém, sem interesse desse gestor, o Improir 
continuou sem uma política ordenada. Segundo afirmou Daniela Ramos (2017)17, em 
entrevista:  

não se tinha estrutura. Havia muita gente desnecessária... o que fizemos foi por conta 
própria...iniciaram um banco de dados, coletados nas comunidades de Ilha Redonda, 
Curralinho, Mel da pedreira, Campina Grande, Torrão do Matapi e Curiaú...o objetivo 
era um levantamento socioeconômico e cultural. Nos apontamos nossas diretrizes, 
reunimos e traçamos nossas metas. Infelizmente a falta de recursos impediu o avanço...
uma experiência como das piores da minha vida (informação verbal).

Mesmo tendo o Improir, nesse período, desenvolvido um contato inicial com as 
comunidades de interesse étnico-racial, especificamente aqueles remanescentes quilombolas18, 
o Instituto só passou a ordenar e sistematizar suas ações enquanto política pública, de 

13  A construção do CCNA, via recursos do governo do estado, por intermédio da Fundação Estadual de 
Cultura do Estado do Amapá (FUNDECAP), na gestão de João Alberto Capiberibe. Segundo Maciel (2001) o 
recurso para a construção do CCNA foi uma promessa de campanha eleitoral a então presidente Raimundinha, 
antes de Capiberibe se tornar governador. Raimundinha enquanto presidente da Una traçou como meta para sua 
gestão a construção da sede para o movimento negro. 
14 Foram ações que, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, mais se aproximam das denominadas “ações 
valorizativas”, à luz dos estudos de Jaccoud e Beghin (2002 apud SANTOS, 2010, p. 74).
15 Como por exemplo, os primeiros registros do Marabaixo tradicional em DVD, CDs e documentários, 
assim como se promoveu a visibilidade da tradição negra macapaense através da institucionalização da cultura no 
município, tendo como protagonista a Confraria Tucujú (GUEDES, 2018).     
16 Possui suporte legal desde 2011, com a Lei Complementar nº. 083, de 06 de outubro de 2011.
17 Foi a primeira diretora-presidente do Improir, ainda no momento de sua criação em outubro 2011, na 
gestão de Roberto Góes. Daniela Ramos é neta do mestre de Marabaixo Julião Ramos, conhecido como Mestre 
Julião – precursor dessa tradição negra no Amapá. Daniela Ramos é uma jovem dançadeira e cantadeira de 
Marabaixo, ativista cultural e se tornou uma referência local por sua luta pela tradição marabaixeira.
18 Essas são em número de “40 comunidades de remanescentes quilombolas no Estado do Amapá, somente 
5 possuem o título definitivo de seu território” (CARVALHO; TEODORO; FILOCREÃO, 2017, p. 10).
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fato, em 2013, com Maykon Magalhães na presidência, na gestão municipal de Clécio 
Vieira que, tomando a cabo o princípio da transversalidade com nítida ênfase à diversidade 
cultural, assume um modelo de gestão estratégica19 participativa em que, logo, o princípio 
da transversalidade e da diversidade cultural acabam se tornando pontos de interação e 
integração entre os setores e órgãos da prefeitura, entre as políticas desta e, entre as políticas e 
a sociedade civil. Dessa maneira, a política começa a tomar o sentido da complementaridade, 
ou seja, os princípios e a temática étnico-racial, efetivamente, começam a perpassar junto 
com a cultura por todas as políticas públicas municipais. 

Esse também foi um processo de institucionalização tardio e lento enquanto constructo 
de política sistemática. Porém, o Improir vem, desde 2013, se estruturado dentro de uma base 
física e organizacional, na intenção de criar seus elementos estruturantes, tais como a Conferência 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que já concluiu três edições; o Plano Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial que se encontra sendo pensado pelo Conselho Municipal de 
Promoção e Igualdade Racial de Macapá (COMIGUALDADE20) – este, criado desde 2015. 
Embora inicial, já é visível um certo protagonismo da sociedade civil e sua aproximação com o 
setor público – o que delimita uma diferença do que foi essa relação no passado, como ressalta 
Nubia Souza (2015): “Esse conselho servirá de referência para aproximar a sociedade civil do 
setor público”. 

Apesar da abrangência multiétnica do Improir, o trabalho do instituto transcursa 
quase que exclusivamente com a população negra que, notoriamente, está representada em 
diversos núcleos21 de cultura que interagem e complementam-se na política de cultura e na da 
promoção da igualdade racial. Quando perguntado sobre como ocorre o desenvolvimento de 
atividades entre Improir e a Fumcult, o presidente do Improir Maykon Magalhaes (2017)22 
respondeu: 

Na prática, as políticas afirmativas possuem forte viés cultural na questão étnica, e aqui 
especialmente negra como marabaixo, batuque, hip hop, capoeira, no samba, dos afro-
religiosos e outras manifestações. Desse modo é responsabilidade do Improir incluir 
esses segmentos no calendário oficial do município e suas programações festivas, como 
aquelas de responsabilidade do Macapatur23 e da Fumcult, assim como promove-los 
no acesso ao financiamento das demais atividades especificas da comunidade negra 
(informação verbal).

19 Aquela a qual “busca reforçar a flexibilidade organizacional tanto nas estruturas quanto nos processos de 
trabalho” reduzindo a ênfase nos métodos lógicos e racionais e complementando-os com métodos mais intuitivos, 
com os quais seria possível dar maior rapidez às decisões” (MOTTA, 2015, p. 401). 
20 Foi o primeiro Conselho e sua constituição é paritária, com 50% de representantes da sociedade civil e 
50% do poder público (MAGALHAES, 2017).
21 Espécie de coordenação, agrupado por tipo/estilo/segmento de atividade desenvolvida.
22 MAGALHÃES, Maykon. Entrevista II. [mar. 2017]. Entrevistadora: Fátima Lucia Carrera Guedes. 
Macapá, 2017. 1 arquivo .mp3 (00:38’:35’’). 
23 Instituto Municipal de Turismo - é um dos três órgãos envolvidos nessa estratégia articulada entre políticas 
e que desenvolve ações conjuntas. 
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Mas, essa política institucionalizada vem acrescida de demandas e, dentre elas, a 
necessidade de uma efetiva e específica formação de recursos humanos para operar de forma 
eficaz na política de promoção da diversidade racial, pois, como relata Magalhães (2017), “a 
gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que é política [...] a Funcult, o Improir, a 
própria Secult24 [...] ela não é financiadora de projetos, ela é fazedora de política cultural”. No 
Brasil e no Amapá, os desafios são, entre outros, a de “formação específica sobre diversidade 
cultural, com destaque para a educação religiosa, educação patrimonial e na educação para 
as relações raciais” (CUSTÓDIO, 2016, p. 76).

Vimos que em ambas as políticas, no tocante as dificuldades, o problema se aloja na 
formação e qualificação de recursos humanos, o que nos leva a intuir que é nos princípios 
que estruturam tais políticas, mais que nas operações técnico-burocráticas, que a atenção 
deve ser concentrada.

E, COMO AMBAS AS POLÍTICAS SE VINCULARAM NESSE CONTEXTO, 
TRAJETÓRIA E NA IMPLEMENTAÇÃO?

Uma peculiaridade das políticas macapaenses é que são implementadas,  
independente de gestão, sob uma “cadência própria”, no sentido de que são construídas à 
luz de uma distinta forma e ritmo de viver da população local – diferenciada das grandes 
metrópoles brasileiras. 

Há duas possibilidades que percebemos sobre a gestão que foram empreendidas em 
função de otimizar recursos materiais e humanos, tempo e resultados mais céleres: uma, 
diz respeito ao potente vínculo, até “natural”25, pela essência da cultura do Marabaixo e sua 
referência simbólica que constitui uma espécie de amálgama entre os indivíduos e grupos 
que vivem o campo cultural e até fora dele, a compartilhar histórias. Esse diz respeito a um 
vínculo histórico-cultural. A outra possibilidade de vinculação e integração das políticas tem a 
ver com a insistente difusão tanto dos princípios, inicialmente, estabelecidos como principais 
norteadores da gestão, quanto dos estímulos às práticas de atuação por via da transversalidade. 
Esse diz respeito a um vínculo por atitude de empenho da gestão em se adaptar as mais atuais 
relações de estado-sociedade dentro da democracia deliberativa.

  Tal junção e complementariedade de ações das duas políticas se robustecem e começam 
a promover mudanças: a instigar, na educação municipal e estadual, uma reflexão sobre a 
introdução de um componente curricular referente à cultura local na grade curricular de ensino 
(elemento ausente, existindo apenas em atividades pontuais)26; no turismo, com o Macapatur, 

24 Secretaria de Estado da Cultura do Amapá.
25 Esse termo foi usado aqui como expressão de algo que pressupõe afinidade, absorção rápida, acato sem 
dificuldade e sem rejeição.  
26 Apesar de existir, no campo da educação, ativistas da cultura e do movimento negro, seguidores/adeptos de 
uma proposta pedagógicas dessa natureza, em especial, uma lançada desde 2009 por Piedade Videira, denominada 
Proposta para o Ensino da Dança do Marabaixo nas Escolas, descrito no livro O Marabaixo, dessa autora.
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as ações são implementadas totalmente em conexão com a Fumcult e o Improir; no trânsito, as 
faixas adquirem motivos personalizados da cultura local; na política habitacional, os conjuntos 
residenciais construídos pela gestão recebem deferência e homenagem (em estátuas, em nomes 
de ruas do conjunto), o registro descritivo da história (em placas e monumentos), e tudo com 
menção aos mestres de artes e ofícios populares, aos mestres do Marabaixo e marabaixeiras, 
às benzedeiras, aos músicos e compositores que construíram a história – praticamente, todos 
negros e negras. Nesse contexto, a cidade, inclusive, começou a ser pensada na perspectiva 
urbanística sob o conceito de cidade criativa, do arquiteto inglês Charles Landry (2000, p. 7 
apud REIS, 2011, p. 35)27 para quem “os recursos culturais são a matéria-prima e sua base de 
valor. [...] A tarefa dos planejadores urbanos é reconhecer, gerenciar e explorar esses recursos 
de maneira responsável”.

Nessa perspectiva, classificamos a gestão estratégica participativa da atual gestão 
municipal de Macapá como um tipo flexível que incentiva “a descentralização e a participação 
do maior número de gestores no processo de planejamento” (MOTTA, 2015, p. 401), facilitando 
a construção de consensos e criando comprometimentos de cooperação. A participação dos 
cidadãos “contribui para o aperfeiçoamento da gestão pública e deve ser incorporada em algum 
nível dos processos que envolvem a formulação e o controle social de políticas públicas” 
(STANISCI, 2015, p. 402) e, de modo especial, em políticas que envolvem direitos humanos 
(como a de cultura e de promoção da igualdade racial), nas quais o ato de reconhecer a 
diversidade é fator fundamental e é o que constitui o cerne da criação dos conselhos de políticas 
públicas, hoje, representados por governo e pela sociedade civil. O avanço das políticas 
públicas depende, atualmente, mais do que nunca de desenhos institucionais que tenham a 
deliberação estabelecida como resultado da luta e participação. A gestão da vida coletiva, em 
qualquer política, não pode estar distanciada de um projeto político para a pluralidade social 
e para a diversidade cultural – princípios fundamentais do SNC e perfeitamente extensos a 
outras políticas.

Com base na bibliografia, nos dados históricos e nas inferências resultantes desta pesquisa, 
é possível afirmar que as duas políticas públicas, concebidas de forma integrada em Macapá, 
constituem um acertado modelo de implementar ambas, otimizando recursos e facilitando a 
cooperação e o acesso, além do vigor que adquirem juntas. Essa é uma concepção também 
partilhada pelas políticas de promoção da igualdade racial que para serem transformadoras e 
vigorosas “contra a prática do racismo [...] são necessários vários tipos de políticas públicas 
e/ou privadas articuladas e em interação” (SANTOS, 2010, p. 76-77, grifo nosso). Além 
dessa percepção associativa entre políticas, esses dois campos encontram robustos motivos 
e justificações históricas e culturais de complementação e indissociabilidade, bem como 
comuns e assemelhados fatores que explicam o longo período de ausência do macapaense na 

27 Autor que de forma pioneira investigou a relação entre criatividade e espaço urbano, desse modo conceitua 
“cidade criativa”: “enveredou-se por sua descrição ao publicar, em 1995, a obra The Creative City (A Cidade 
Criativa), com Franco Bianchini (REIS, 2011, p.34). 
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participação da vida pública local. Encontramos na comparação entre os dados dos informantes 
e os dois campos de atuação política referidos que, favoravelmente, há proximidade28 entre 
os ativistas do campo cultural e os da causa étnico-racial, ou seja, é comum os fazedores 
de cultura da tradição do Marabaixo e do Batuque, da música, das artes plásticas, artesãos, 
carnavalescos, poetas e outros, também pertencerem ao movimento negro e estarem envolvidos 
com as políticas do Improir (seja como grupo de interesse, como beneficiário ou conselheiro 
de representação setorial no Comigualdade). Ou, ao contrário, sendo ativistas da política da 
promoção da igualdade racial, também serem partícipes atores na política de cultura, seja em 
que condição for (militante; fazedor de cultura ou organizador cultural pelo poder público)29. 

De forma desfavorável, relembramos o resquício da cultura política herdada do compadrio 
e clientelismo que se contemporizou em Macapá e persiste em alguns interlocutores da política 
local. Somado a este, o fenômeno histórico do “janarismo”30 – um domínio político de 27 
anos ligado à opressão, racismo e exclusão da população negra, tanto da vida social quanto 
das decisões públicas – foi determinante agenciador da falta de protagonismo social, somado 
ainda ao agravante fato de quarenta anos de duração da ditadura política no Amapá, de Vargas 
a Collor. O resultado foi uma cidadania comprometida, explicada assim por Custódio (2016, 
p. 66): “o racismo prejudica o negro na construção de uma cidadania, pois este muitas vezes 
silencia em situações de violência”. Ou seja, retardou o tempo do macapaense se fazer agente 
ativo na construção política que o beneficiasse. Sendo a participação social na política, em 
Macapá, processo recente, não é exagerado garantir que nossa afirmativa do “ritmo próprio” 
que predomina nos processos políticos gestionários macapaenses sejam levados em questão 
– considerando que a gestão esta é um processo constituído por relações sociais no interior 
de uma cultura, ou de culturas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À luz da história passada, avaliamos o presente e, nessa perspectiva de investigação, 
percebemos o ponto de “amálgama” que intersecciona, de forma tão incisiva, em Macapá, a 
cultura com o campo da promoção da igualdade racial – pois, os atores da sociedade civil na 
política cultural de hoje, são os sujeitos históricos do passado (em posição de posteridade). Em 
Macapá, vem funcionando ao contento a integração das políticas de cultura com a promoção 
28 Sobre essa proximidade não temos um estudo sobre isso – o que sugiro como interessante objeto 
de investigação -, mas pelo senso comum conjecturamos que tal proximidade se explica, talvez, pelo fato de 
Macapá ter uma população relativamente pequena onde as relações sociais e políticas dentro desses dois campos 
ainda ocorrerem numa espécie de relação comunitária, familiar ou de parentesco. O fato é que consideramos 
tal proximidade como fator facilitador e complementador de ações às duas políticas, uma vez que o diálogo/
comunicação/informação é célere e, assim, também a resolução das ações fluem com rapidez.
29  Sobre este nos referimos ao indivíduo envolvido, segundo RUBIM (2017, p. 21), na “organização do 
campo cultural”. 
30  Denominação relativa ao período de gestão do primeiro governador do Território Federal do Amapá 
(TFA), Janary Gentil Nunes que, segundo Videira (2009, p. 195) “governou o Amapá desde 1943 e ainda foi 
deputado federal de 1958 a 1970”, assim como seus irmãos Pauxy Nunes – que também foi governador do 
Território – e Coaracy Nunes que foi deputado federal por duas legislaturas.
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da igualdade racial por uma fusão que é histórico-cultural e, a partir da integração, se inicia 
um processo que tende a se expandir a outros campos, como o da educação (prioritariamente) 
que reforçará o anseio por uma sociedade democrática, plural e diversa. 

Inferimos, após essa pesquisa, a probabilidade de que o fortalecimento da gestão 
democrática da coisa pública, na prática, requeira de maneira imprescindível um mecanismo de 
ação (que também é um princípio) que compreenda a importância e o sentido de seus valores 
prioritários – nesse caso, a pluralidade e diversidade – no contexto institucional. Mas, além, tal 
mecanismo deve ser capaz de agir efetivamente na rotina das ações, ou seja, ser instrumento de 
implementação e governança. Esse mecanismo, aqui, é o pensamento transversal. É onde a atual 
gestão macapaense tenta e, parece, estar a construir seu alicerce.  Longe de ser um processo 
fácil de implementar, a política pública traz em sua raiz a contradição de ter que representar 
dois interesses, os interesses comuns da coletividade e os interesses particulares (também 
legítimos) de parte do todo. E, quando se trata de refletir a gestão pública participativa – na qual 
o objetivo é sua eficácia dirigida ao compromisso com seus destinatários – as considerações 
básicas na avaliação desse processo, conforme Stanisci (2015), são a articulação entre os 
atores institucionais; a ocorrência da negociação em torno dos conflitos; e, a formação de 
consensos. Um desenho institucional baseado na participação requer responsabilidades das 
partes envolvidas e esses estão implicados na relação Estado-sociedade. A atual gestão pública 
municipal em Macapá se apresenta como uma gestão participativa, mas, até para continuar 
existindo, existem condições. 

Com base em Stanisci (2015), para se definir com precisão a potencialidade de tal 
processo compartilhado entre sociedade e governos é necessário avaliar se a sociedade civil está 
em condição reflexiva e crítica de seus direitos e deveres para assumir em mãos o destino da 
coletividade e, saber escolher seus representantes; considerar o tipo de Estado que a sociedade 
está a dialogar, sua flexibilidade e capacidade de incorporar nova cultura política sem perder 
as peculiaridades positivas de sua racionalidade burocrática, assim como ter ciência dos riscos 
dessa interação (cooptação da sociedade pelo Estado ou, ao contrário, oposição da sociedade 
frente a esse); saber dos instrumentos garantidores (de responsabilização) da participação cidadã 
de modo institucionalizado; e, por fim, atentar para o caráter do poder atribuído às instâncias 
e aos procedimentos tomados na gestão participativa (se são de opinião ou decisão; se são 
pontuais ou essenciais).  Isso é o que se impõe conhecer, hoje, por parte de quem persiste em 
entender o processo de políticas públicas constituído por atores e interesses e, organizados 
em função de uma ou outra política ou, neste caso, de ambas as políticas. 
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O INVESTIMENTO EM CULTURA NOS MUNICÍPIOS DE 
SANTO ÂNGELO E DE SÃO LUIZ GONZAGA, NO RIO 

GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 2011 A 2015

Jerson Vicente Fontana1

RESUMO: O artigo procura compreender como são investidos os recursos dos 
órgãos municipais de cultura dos municípios de Santo Ângelo (RS) e São Luiz 
Gonzaga (RS), dando ênfase aos valores aplicados nos artistas locais, no período de 
2011 a 2015. Na busca de discernir como são efetivadas as políticas públicas para a 
cultura dessas municipalidades, foram mapeados os valores e percentuais investidos 
nos artistas locais durante os cinco anos pesquisados. Para melhor entender a 
aplicação dos recursos, foram criadas algumas categorias de análise entre as áreas 
que recebem recursos, verificada a periodicidade dos investimentos e analisada a 
relevância dessas ações para o setor cultural local. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Investimentos, Políticas públicas. 

INTRODUÇÃO

Este artigo busca compreender como são investidos os recursos dos órgãos 
de cultura dos municípios de Santo Ângelo (RS) e São Luiz Gonzaga (RS) e faz 
uma avaliação pormenorizada dos valores aplicados nos artistas locais. A pesquisa 
que embasa este estudo é parte de dissertação de mestrado2. Pretende-se que as 
constatações feitas possam contribuir com informações e reflexões que orientem 
atividades futuras dos setores artístico-cultural e dos órgãos governamentais que 
deles se ocupam.

A opção por proceder tal abordagem deve-se a que os dois municípios 
pesquisados, que juntos têm população pouco superior a cem mil habitantes e 

1 Mestre em Desenvolvimento e Políticas Públicas, na UFFS – Universidade Federal Fronteira 
Sul – Campus Cerro Largo, 2017; orientador: professor doutor Ivann Carlos Lago. E-mail: jersonf@
terra.com.br
2 “As Políticas Públicas para a Cultura nos Municípios de Santo Ângelo e de São Luiz 
Gonzaga, no Rio Grande do Sul: Uma análise a partir da percepção de artistas e gestores públicos”, 
UFFS – Universidade Federal Fronteira Sul – Campus Cerro Largo, 2017. Orientador: professor 
doutor Ivann Carlos Lago. 
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contam com mais de meio século de atividade artística desenvolvida com consistência e 
reconhecimento local, nacional e mesmo fora do país, contam, no momento atual, com cerca 
de quinhentos artistas em atividade. Tais dados são empíricos, visto não se encontrar, em 
nenhuma das duas cidades, um cadastro de artistas junto ao setor público. Os referidos órgãos 
de cultura, no período de 2011 a 2015, em valores totais, investiram, nas atividades de cultura 
locais, um montante na casa dos R$ 7,8 milhões, segundo dados do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS).

Compreende-se que as políticas públicas desse setor colaboram com o desenvolvimento 
das artes, humano e econômico e com isso podem auxiliar os artistas a melhor estruturar suas 
carreiras. Programas que visem o acesso das suas produções à comunidade na qual vivem 
poderão ser desenvolvidos o que colaboraria a constituição da identidade local e com a geração 
de emprego e renda. Por esse motivo, entender como estão sendo feitos esses investimentos 
contribui para a verificação de sua eficácia.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CULTURA

O presente estudo utiliza como referência para a definição do que seja política cultural 
a convenção da UNESCO, realizada em 2005, em Paris, que, em seu artigo 4, item 6, afirma 
que Políticas e medidas culturais referem-se

[...] às políticas e medidas relacionadas à cultura, seja no plano local, regional, nacional 
ou internacional, que tenham como foco a cultura como tal, ou cuja finalidade seja 
exercer efeito direto sobre as expressões culturais de indivíduos, grupos ou sociedades, 
incluindo a criação, produção, difusão e distribuição de atividades, bens e serviços 
culturais, e o acesso aos mesmos (UNESCO, 2005). 

O Brasil, por ser signatário da UNESCO, assume o compromisso de efetivar as medidas 
definidas por esse órgão e a própria Constituição Brasileira, no Caput do artigo 215, afirma 
que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais” e, no mesmo artigo, 
em seu parágrafo terceiro, fixa compromissos do poder público em promover ações voltadas 
à “produção, promoção e difusão de bens culturais; à formação de pessoal qualificado para 
a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; e à democratização do acesso aos bens de 
cultura” (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, o compromisso também é assumido pelo Estado do Rio Grande do Sul, que 
fixa, no artigo 227 da sua constituição, a obrigação de “apoiar diretamente o desenvolvimento 
das artes e da cultura” (RIO GRANDE DO SUL, 2016). No artigo seguinte, compromete-se 
em colaborar “com as ações culturais dos Municípios”.  Do mesmo modo, os dois municípios 
pesquisados, ou seja, Santo Ângelo (RS), no seu Artigo 156, e São Luiz Gonzaga (RS), no 
Artigo 105, garantem, nas suas leis orgânicas, o mesmo teor de ação (SANTO ÂNGELO, 
2011 e SÃO LUIZ GONZAGA, 2015). 
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Como se pode perceber, as legislações dos entes federados brasileiros preveem a 
implementação de políticas públicas para a cultura a fim de apoiar atividades culturais. 
A UNESCO define o que seja uma política cultural e sugere aos países signatários que 
efetivem medidas nesse sentido. Compreende-se essa preocupação da UNESCO em fazer 
esses esclarecimentos e recomendações, pois havia, ao tempo da referida convenção uma 
preocupação mundial e também no Brasil, em fazer-se ampliar o campo de atuação da área 
cultural. A propósito desse assunto, Durand (2013, p. 148) afirma:

[...] durante muito tempo, no Brasil, como em outros países, a gestão pública voltou-se 
quase exclusivamente para as artes eruditas e para a administração de um punhado de 
instituições (bibliotecas, orquestras e corpos de baile, museus de arte, etc.), em geral 
situadas nas capitais.

Esse quadro descrito por Durand alterou-se a partir de meados dos anos de 1980. Contudo, 
a mudança ocorrida naquele momento apenas possibilitou a entrada da iniciativa privada no 
setor cultural, que, por meio das leis de renúncia fiscal, passou a agir no financiamento da 
cultura. Apenas no início dos anos 2000 iniciou-se, no Brasil, a criação do Sistema Nacional 
de Cultura (SNC), o que se deu por meio de mobilização social e com pretensões de melhor 
efetivação das políticas públicas do setor, bem como da estruturação dos órgãos públicos.

Entre os pressupostos do SNC está a melhoria do funcionamento da administração 
pública da cultura nos âmbitos federal, estadual e municipal, tanto pela integração das três 
esferas de governo quanto pela qualificação dos mecanismos de gestão (RUBIM, 2012, p. 
41). O sistema prevê também a democratização e a regularidade das políticas públicas para 
a cultura. Por meio desses mecanismos, elas poderão atender a uma quantidade maior da 
produção artística brasileira, em especial daqueles artistas cujas produções não despertam 
interesse no mercado, seja porque não estão nos grandes centros urbanos, seja por outro motivo. 
Saliente-se que, nos âmbitos federal e estadual, ao menos no caso do Estado do Rio Grande 
do Sul, o sistema de cultura está estruturado. Com relação aos municípios pesquisados, em 
Santo Ângelo o sistema ainda não está totalmente estruturado e em são Luiz Gonzaga nada 
foi implementado.

 Contudo, é importante perceber que os artistas, como também outros profissionais da 
área da cultura, apresentarem dificuldade para relacionar-se com o campo da política e dos 
órgãos oficiais de governo. Quanto a esse distanciamento, entende Durand (2013, p. 24) que 
“isso ocorre porque essas pessoas partilham da visão idílica segundo a qual a presença da 
burocracia e do dinheiro na esfera cultural é, por definição, nefasta”. 

 Na área da gestão da cultura, também se observa um desencontro entre a ação dos 
gestores públicos e a sociedade civil, fator esse revelado no estudo de Holanda (2011, p. 232): 
“Na maioria dos municípios, as ações de política cultural dependem somente da vontade da 
prefeitura, raramente envolvendo a sociedade civil na elaboração e execução”. 
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Provavelmente, por isso, há um desconhecimento do montante utilizado pelos órgãos 
de cultura locais e de como se dá a sua aplicação.

VALORES TOTAIS INVESTIDOS

Como mencionado anteriormente, o objeto deste estudo é procurar compreender como 
são gastos os recursos dos órgãos municipais de cultura dos municípios de Santo Ângelo (RS) 
e de São Luiz Gonzaga (RS) e, mais especificamente, que valores chegam diretamente aos 
artistas locais na perspectiva de contribuir com a melhoria das políticas públicas para a cultura. 

Apesar de não ser o pressuposto central deste artigo, julga-se importante salientar 
que, em pesquisa qualitativa realizada com artistas e gestores públicos para a dissertação de 
mestrado que embasa o presente estudo, os primeiros ponderaram, de modo unânime, que o 
artista local não é valorizado pelo poder público e afirmam saber que há verba destinada aos 
órgãos de cultura, mas desconhecem o que é feito com esse recurso.

Os entrevistados oriundos do setor público declararam que a contribuição das políticas 
públicas para o desenvolvimento das artes locais é quase inexistente e quando ela ocorre é 
pouco expressiva. Os motivos apresentados são variados, entre os quais são feitas referências 
aos entraves burocráticos da legislação, falta de pessoal, especialmente de concursados e 
pouco recurso financeiro (FONTANA, 2017, p. 39).

Quanto à aplicação dos recursos, os referidos órgãos de cultura, segundo dados 
informados ao TCE-RS e disponíveis no portal eletrônico desse órgão, no período de 2011 a 
2015, investiram, nas atividades de cultura locais, um montante na ordem dos R$ 7,8 milhões. 
Verifica-se, então, que somados os gastos feitos pelos setores de cultura dos dois municípios 
pesquisados alcançam a cifra de mais de um milhão e quinhentos mil reais por ano, entre 
2011 e 2015. Esse valor equivale a uma variação de 0,65% a pouco menos de 1,00% do total 
anual de gastos pelas prefeituras das cidades pesquisadas, tendo como média anual pouco 
mais de R$ 400 mil para São Luiz Gonzaga e mais de R$ 1,1 milhão para Santo Ângelo, no 
período em questão.

Antes, porém, de iniciar a verificação dos valores investidos, cabe salientar que a 
escolha do período base para realizar esta pesquisa foi de cinco anos, tempo estipulado para que 
se pudesse formar um referencial de dados consistente, visto ser possível fazer-se comparações 
entre dados anuais, verificando-se alterações e tendências de quantidades destinadas ao setor 
da cultura. Quanto ao período escolhido, ele compreende duas administrações distintas, fato 
que foi proposital, pois a intenção da pesquisa não é a de avaliar uma ou outra administração, 
mas procurar compreender os dados num sentido abrangente e assim contribuir com o 
desenvolvimento das políticas públicas para a cultura. 
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Avaliando-se, então, os dados sobre os valores investidos, percebe-se que, no período de 
2011 a 2015, a administração municipal de Santo Ângelo manteve uma média de investimento 
com a cultura de 0,96% do percentual total dos seus gastos. Entretanto, constata-se uma 
diferença de valores bem acentuada entre alguns anos do período. Por exemplo, o menor valor 
investido, em 2013, é de R$ 755.889,39, representando menos da metade (46,47 %) do maior 
valor investido no período, no ano de 2015, que foi de R$ 1.626.556,43. 

O município de Santo Ângelo apresenta uma acentuada queda (casa dos 30,00%), no 
investimento comparando-se o período de 2011 a 2013. Enquanto o valor investido em 2011 
foi de R$ 1.043.311,60, em 2012, foram gastos R$ 1.038.827,11 e em 2013 o valor foi de 
R$ 755.889,39. Para melhor verificar essa diminuição gradual dos investimentos no período, 
pode-se atentar para os percentuais correspondentes aos anos de 2011, 2012 e 2013, que foram 
de 1,07%, 0,93% e 0,64%, respectivamente, do total gasto pela administração municipal em 
todas as suas atividades. Contudo, é surpreendente a alteração positiva que ocorre nos dois anos 
seguintes, pois, em 2014, o município aplicou, no setor cultural, o valor de R$ 1.236.907,19, o 
que compreende a 0,98% do gasto total do município, caracterizando-se como um percentual 
acima dos aplicados nos dois anos anteriores. No ano seguinte, o valor aumenta e chega a 
R$ 1.626.556,43 correspondendo a 1,22% do orçamento do município. Esse é o maior valor 
do ciclo, destacando-se dos demais, pois a média dos quatro anos anteriores alcança apenas 
pouco mais de sessenta por cento do valor de 2015. 

O município de São Luiz Gonzaga mantém, comparativamente a Santo Ângelo, uma 
regularidade maior nos valores do setor cultural, pois teve uma diferença percentual de 
investimento de aproximados 20%, fato que ocorreu nos anos de 2012, com R$ 396.516,22, 
sendo esse o ano de menor investimento do período avaliado, e 2014, quando alcançou R$ 
496.990,50, o ano de mais alto gasto no setor.

Esse último ano apresenta também um valor acima da média dos outros do período, visto 
que os quatro anos anteriores da série desse estudo têm como média, em valores arredondados, 
um investimento de R$ 411.000,00. O ano de 2014 tem uma taxa próxima de 20% acima da 
média dos outros anos.

Outra comparação possível entre os dois municípios é no que refere ao percentual 
destinado à cultura em relação ao total investido por eles, individualmente, por todos os órgãos 
da administração. Tomando-se como referência a média dos cinco anos avaliados, enquanto 
Santo Ângelo investe 0,96%, São Luiz Gonzaga tem como média 0,74 %, o que representa, 
em termos gerais, cerca 25% a menos do que investe Santo Ângelo. 

Outro aspecto que auxilia a se ter uma medida dos valores gerais investidos é quando 
se somam os dados de ambos os municípios, verificando-se, assim, uma média anual, em 
números arredondados, na casa de 1,5 milhão de reais o que, para a dimensão das cidades 
avaliadas, não são valores desprezíveis. Contudo, a investigação mostra que só um pequeno 
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percentual dessa cifra chega aos artistas locais além de os valores oscilarem substancialmente 
entre um ano e outro.

VALORES APLICADOS EM ARTISTAS LOCAIS, EVENTOS E FUNCIONÁRIOS

 Com o intuito de melhor compreender como foram feitas as aplicações do orçamento 
destinadas à cultura, em seguida, passar-se-á para uma análise mais detalhada desses valores.

Antes, porém, cabe elucidar que foram criados três grupos de análise para o presente 
estudo: artistas locais, eventos e funcionários. Considerando que os artistas locais são o foco 
desta pesquisa, foram isolados os investimentos feitos diretamente a eles a fim de dimensionar 
quanto de recurso financeiro público chegou até esses trabalhadores da cultura, procurando-se 
também entender quais foram os critérios de sua aplicação. A denominação de artistas locais 
compreende, então, além dos artistas individualmente, os grupos artísticos, as empresas e 
instituições que trabalham ou desenvolvem atividades com as artes, as quais são geridas por 
artistas. Salienta-se que, no próximo item, tais investimentos serão detalhados com a verificação 
dos tipos de atividade que foram contempladas, ou seja: contratações diretas com pagamento 
de cachês, por meio de editais ou contratação de professores de cursos de formação. 

Sobre os valores não destinados aos artistas, chegou-se a duas outras áreas ou grupos 
aos quais foram destinados os recursos. São eles: eventos e funcionários. O grupo denominado 
de eventos é composto por todos os pagamentos feitos a eventos realizados no município 
e, entre esses gastos, os principais são valores pagos a artistas de fora do município, mas 
também para infraestrutura (contratações de palco, sonorização, iluminação, toldos, entre 
outros), impressos, divulgação, gravações, diárias e editais de contratação de empresa com a 
informação indicando apenas a contratação de espetáculos complementares. Os eventos são 
basicamente festivais de música, feiras de livro e de projeções de luzes e imagens. Ressalta-
se que os pagamentos feitos a artistas locais para a realização de atividades nesses eventos 
foram retirados desse item e inseridos nos gastos de artistas locais. Por fim, os pagamentos 
que não se coadunam com nenhuma dessas duas denominações formam o grupo funcionários e 
manutenção, compreendido pelo pagamento de funcionários, manutenção, pequenas aquisições, 
diárias (que não sejam relacionadas a eventos) entre outros.

 Sobre o modo de organização desses gastos, destaca-se que os tributos referentes aos 
pagamentos estão inseridos no mesmo grupo que gerou a despesa. Assim, por exemplo, o 
valor referente ao INSS, que incide sobre o pagamento de artistas locais, soma-se com os 
valores de seus cachês. O mesmo procedimento foi adotado para os tributos dos gastos com 
os outros itens. Salienta-se que as aquisições de livros para as bibliotecas foram colocadas 
em funcionários e manutenção, à exceção das aquisições de obras de autores locais, quando 
estão claramente descritas, pois, nesse caso, os valores foram inseridos como gastos com 
artistas locais. Justifica-se esse procedimento porque, em alguns casos, muito embora os 
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livros sejam adquiridos em empresas locais, os seus autores podem ser de outros municípios 
ou já falecidos.

É importante esclarecer que os dados a serem apresentados não pretendem ser conclusivos 
e nem conseguirão ser assertivos em sua totalidade, visto ser a sua coleta, por vezes, de 
difícil identificação. Contudo, esses casos de dúvida, muito embora dificultem a exatidão dos 
dados, correspondem a uma pequena parte dos gastos, não afetando, com isso, os resultados 
e análises deste estudo.

Retomando-se, então, cabe ressaltar que todo o pagamento feito pelos dois municípios 
no setor cultural, entre 2011 e 2015, foi colocado em três ordens de gastos, separados por 
município: artistas locais, eventos e funcionários (item que engloba a manutenção) e constatou-
se que os percentuais para cada um dos grupos criados para esse estudo, somados os valores 
de ambos municípios, são os seguintes: artistas locais 5,06 %, eventos 16,23% e funcionários 
e manutenção 78,66 %. Recorde-se que o montante total investido pelos dois municípios no 
período ultrapassa os 7,8 milhões de reais.

  Na verificação individualizada por município, percebe-se que Santo Ângelo investiu 
mais e com maior constância nos artistas locais, tendo um percentual médio, para os cinco 
anos, que ultrapassa o dobro do que foi gasto por São Luiz Gonzaga, no mesmo item. Enquanto 
a média da primeira cidade supera os 7,00%, a da segunda não chega a 3,00%. Os valores 
correspondentes a esses gastos, para Santo Ângelo, passam ligeiramente de R$ 94 mil por 
ano, em média, e, para São Luiz Gonzaga, os pagamentos anuais ficaram na casa dos R$ 13,6 
mil.

Numa avaliação, ano a ano, do percentual que coube aos artistas locais, para cada 
município, um dos aspectos que sobressai, para ambas as cidades, é a descontinuidade do valor 
investido, o que ocorre sem relação com os valores destinados do orçamento geral aos órgãos 
de cultura. Ou seja, ainda que o valor para a área da cultura, em um determinado ano, seja 
superior ao de outro, o investimento em artistas locais naquele ano pode cair drasticamente, 
como é possível verificar-se no último ano avaliado em Santo Ângelo. Em 2015, não obstante 
se tenha, para o período do estudo, o maior investimento em cultura, o percentual destinado 
aos artistas locais é o segundo pior, perdendo apenas para o ano de menor valor da série. Em 
2015, o recurso do órgão de cultura foi superior a R$ 1,6 milhão e a quantia destinada aos 
artistas locais ficou na casa dos R$ 75 mil, superior apenas a pouco mais de R$ 19 mil de 
2013, quando o recurso total da cultura foi levemente acima de R$ 750 mil.

 Para melhor compreender os investimentos feitos nos artistas locais, em Santo Ângelo, 
pode-se ver a sequência, ano a ano, de todo o período. Para tal, primeiro vai-se explicitar os 
percentuais de cada ano e, em seguida, os valores em reais. Assim, em 2011, o percentual foi 
de 12,65%, em 2012 de 9,01%, em 2013 de 2,53%, em 2014 de 7,00% e em 2015 de 4,67%.
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 Observa-se, pois, que os gastos com os artistas locais apresentam uma oscilação 
constante e, mais ainda, sem relação com os valores totais da cultura, ou seja, há uma falta 
de relação entre os valores gastos pelo setor como um todo e aquela parcela que chega aos 
artistas locais. Isso é possível verificar-se quando observados os gastos anuais com os artistas 
locais que são de: R$ 134 mil em 2011, R$ 96 mil em 2012, R$ 19 mil em 2013, R$ 87 mil 
em 2014 e R$ 75 mil em 2015. Os valores demonstram diferenças que superam sete vezes, 
como entre 2013 e 2015. 

Em São Luiz Gonzaga, os percentuais destinados a pagamentos de artistas, tendo-se 
como referência o valor que a administração geral destinou para o órgão de cultura, vão da 
casa de 7,00% a 0,0%. Em 2011, o percentual foi de 0,86%, de 0,0% em 2012, de 5,83% 
em 2013, de 7,14% em 2014 e de 0,96% em 2015, gerando 2,95% de média do período. 
Elevam a média o terceiro e quarto anos, os quais, juntos, representam mais de noventa por 
cento do montante destinado aos artistas locais nos cinco anos pesquisados. Tais percentuais 
correspondem aos seguintes valores: em 2011 de R$ 3,5 mil, de zero em 2012, de R$ 25 mil 
em 2013, de R$ 35 mil, em 2014 e de R$ 4 mil em 2015. 

 Ao se estabelecer uma relação entre os dois municípios, no tocante àqueles valores 
de que dispõem e quanto disso chega aos artistas locais, percebe-se que Santo Ângelo, no 
período pesquisado, investe percentualmente mais do dobro de São Luiz Gonzaga. Tais índices 
estão ao redor de 7,00% e 3,00% dos recursos da cultura, respectivamente. E em relação ao 
orçamento total do município o valor investido em artistas locais está na casa de 0,07% para 
a primeira cidade e de 0,02 para a segunda,3 ou seja, uma diferença de três vezes e meia entre 
ambas.

 Outra verificação possível é entre os gastos em artistas locais e os eventos. Em ambos 
municípios, o gasto no segundo grupo é sempre superior ao primeiro. Pode-se perceber, ainda, 
que o gasto em eventos tem valores mais constantes, ano a ano, do que aqueles destinados 
aos artistas locais. Outro aspecto a se considerar é que a relação de valor disponível para o 
setor de cultura e o percentual gasto em um e em outro grupo é desigual. 

Para demonstrar essa situação, a seguir, colocar-se-á ano a ano, os valores para cada 
um dos grupos, sendo o primeiro sempre o dos artistas locais e o segundo correspondente aos 
eventos. Inicia-se por Santo Ângelo que, em 2011, tem a relação de 12,65% para 23,50%; 
2012, de 9,01% para 19,08%; 2013, de 2,53% para 10,18%; 2014, de 7,00% para 20,76% 
e, em 2015, de 4,67% para 14,40%. Os eventos receberam pelo menos o dobro do valor e 
alcançaram quatro vezes mais em 2013.

Em média, nos cinco anos avaliados, em Santo Ângelo, os artistas locais receberam um 
investimento de aproximados R$ 400 mil e os eventos R$ 1 milhão, ou seja, em percentuais, a 
equação está aproximadamente de 7,00% para 17,00%. Isso representa um valor anual médio 

3  O gasto total dos municípios pesquisados, no período de 2011 a 2015, foi de R$ 581.358.482,65 para 
Santo Ângelo e de R$ 280.339.135,76 para São Luiz Gonzaga. Fonte: TCE-RS.
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para a prata da casa, como são denominados popularmente os artistas locais, de R$ 94 mil e 
de R$ 204 mil para os eventos. 

Em São Luiz Gonzaga, em valores totais para os cinco anos, essa distância entre o 
investimento nos artistas locais e nos eventos é ainda maior, pois a média do valor gasto pela 
cultura ficou assim: nos primeiros, foi de 2,95% e, nos eventos, esse percentual quase chega 
a 15,00%. Enquanto para os artistas locais foram pagos R$ 68 mil; para os eventos foi de R$ 
313 mil, aproximadamente. Assim, o valor da média anual desse município, para os artistas 
locais, fica em R$ 13 mil e de R$ 62 mil para os eventos em valores arredondados. 

 Contudo, apesar de os dados que relacionam o valor gasto em eventos apresentarem 
diferenças entre si, quando comparados, ano a ano, talvez o que mais elucide como se dá a 
distribuição dos gastos dos órgãos públicos dos municípios é quando se percebe que praticamente 
80,00% do valor é para o que se denominou, neste estudo, de funcionários e manutenção. 
Nesse quesito, Santo Ângelo gasta um pouco menos do que São Luiz Gonzaga e a média de 
cada um dos municípios, individualmente, para os cinco anos, fica, aproximadamente, em 
75,00% e 82,00%, respectivamente. 

Quando comparados os três grupos que foram criados para este estudo, os percentuais 
que representam os gastos em Santo Ângelo são cerca de 7,00% para os artistas locais, na casa 
dos 17,00% para os eventos e de aproximados 75,00% para funcionários e manutenção. Para 
São Luiz Gonzaga, seguindo-se essa mesma ordem, também em percentuais aproximados, a 
distribuição dos gastos feitos entre 2011 e 2015 é a seguinte: 3,00% (artistas locais), 15,00% 
(eventos) e 82,00% (funcionários e manutenção). 

VALORES APLICADOS EM ARTISTAS LOCAIS - PORMENORIZADO

Neste tópico, os valores do item artista local foram separados e classificados por 
subáreas e uma delas é o pagamento para a realização de oficinas de artes, denominadas de 
formação. Outra subárea é a de editais voltados a atender aos projetos dos fazedores de cultura 
local, os quais são pagos por um Fundo de Cultura Municipal. A terceira e última subárea é 
a dos cachês para artistas locais, que são pagamentos para shows, espetáculos, apresentações 
literárias, coordenação de atividades, entre outras.

  Antes de apresentar tal subdivisão, recorde-se que, do valor total investido pelas áreas 
da cultura dos municípios, nas diversas despesas, Santo Ângelo aplicou algo próximo de 7,00% 
nos artistas locais (ficando os restantes 93,00% destinados aos eventos e aos funcionários e 
manutenção), equivalendo a um valor médio pouco acima de R$ 90 mil anuais e de um valor 
superior a R$ 400 mil para os cinco anos. O município de São Luiz Gonzaga, por sua vez, 
investiu, nos artistas locais, algo em torno de 3,00% com um valor médio equivalente a R$ 
13,6 mil anuais, somando R$ 68 mil para os cinco anos.
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Assim, em Santo Ângelo, as subáreas contaram com o seguinte percentual arredondado, 
do total dos recursos destinados aos artistas locais, em valores somados para todo o período 
da pesquisa: formação com 36%; editais ficou com 40%; e cachês com 24%. 

Com relação à quantidade de contratações nos cinco anos pesquisados a subárea editais 
teve vinte e dois proponentes com seus projetos aprovados e valor total de aproximadamente 
R$ 160 mil, ou seja, coube a cada um, em média, pouco mais de R$ 7,2 mil. A subárea cachê 
fez aproximadamente sessenta pagamentos que totalizam cerca de R$ 100 mil para todo 
o período, com uma média anual de R$ 20 mil e de pouco mais de R$ 1,6 mil para cada 
contrato. Para a subárea formação, coube, em todo o período, aproximados R$ 150 mil que, 
distribuídos por cerca de vinte professores, resultam em pagamentos de R$ 1,5 mil por ano, 
em média, para cada professor. Assim, a soma dos pagamentos das três subáreas (formação, 
editais e cachês) alcançou cerca de 100 pagamentos, com valor médio para cada um de R$ 4 
mil, o que representa R$ 800,00 por ano, como média para cada um, numa hipótese de que 
todos eles recebessem o valor anualmente.

SOBRE A PERIODICIDADE DOS INVESTIMENTOS

No âmbito do alcance dessas ações dos setores culturais municipais, é importante 
fazer-se uma relação das políticas culturais locais com as recomendações de especialistas e 
de renomadas organizações que tratam do assunto. Nesse sentido, Barbalho destaca que a 
política cultural deve agir na produção de obras de artes, na sua difusão e no seu consumo, 
(BARBALHO, 2011, p. 114); a UNESCO (2005) também indica procedimentos nos mesmos 
termos. Ambos, assim como tantas outras fontes especializadas, agrupam a esses itens a 
formação dos artistas. Nesse sentido, pode-se procurar relacionar os investimentos do órgão 
de cultura da prefeitura de Santo Ângelo com essas orientações. 

As três subáreas (formação, editais e cachês) desempenham importante papel num 
item que está sempre presente nas recomendações dos especialistas: a fruição artística pela 
comunidade local. Ou seja, há o entendimento de que tão importante quanto a produção das 
obras é a sua circulação no âmbito do município e, também, fora dele o que oportuniza o acesso 
da sociedade a essas obras. Desse ponto de vista, pode-se, então, depreender que o município 
se Santo Ângelo atuou naquilo que compõe o referencial básico de uma política cultural. 

Contudo, quando se observam os valores investidos, cabe a interrogação se eles seriam 
suficientes para uma política cultural razoável. Como é difícil encontrar indicações de quanto 
seria um mínimo ideal para essa atuação pública, o mais prudente é não se ater somente aos 
valores investidos, mas também a outras possibilidades de avaliar o assunto, as quais também 
podem contribuir na compreensão de como funcionam os encaminhamentos da política cultural 
e um desses aspectos é sobre a periodicidade, quer dizer, a continuidade das políticas culturais. 
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Quando são observadas as subáreas em conjunto, em Santo Ângelo, percebe-se que 
apenas aquela de contratação de artistas (cachê) teve atuação continuada, enquanto as outras 
duas foram realizadas pela municipalidade em apenas três dos cinco anos pesquisados. A da 
formação foi implementada apenas nos anos de 2011, 2012 e 2015 e, tomando-se o valor total 
desse subitem como cem por cento, os percentuais para os anos em que esteve em atividade 
foram, respectivamente, 75,00%, 22,00% e 3,00%. Significa que aos dois primeiros anos 
correspondem 97,00% do valor investido em formação no período de cinco anos e, para cada 
um dos três anos seguintes, a média foi de apenas 1,00%. Recorde-se que o valor total para 
essa subárea foi pouco menos de R$ 150 mil.

A subárea de editais também foi intermitente, com realizações apenas nos anos de 
2012, 2014 e 2015 e observe-se que 83,00% do seu investimento foi nos dois últimos anos, 
sendo que, em 2014, o valor foi pouco acima de R$ 75 mil (ou 46,00% do total dessa subárea) 
seguido de 2015 com pouco menos de R$ 60 mil investidos (ou 37% do total). Nos três anos 
iniciais, houve edição apenas em 2012, no valor de R$ 27 mil (ou 17,00% do investimento 
nos cinco anos estudados).  A última subárea composta pelos cachês pagos para apresentações 
de espetáculos, participações em feiras literárias e em festivais locais, de música e dança, 
apresenta, no conjunto, maior regularidade do que as subáreas anteriores. Contudo, pode-se 
perceber que os valores decrescem gradativamente, praticamente do início ao final do período 
como será demonstrado a seguir. Os percentuais de cada ano, considerando-se o valor total 
dessa subárea como cem por cento, variam entre 20,00% e 12,00% e apenas 2012, com 37,00%, 
foge dessa faixa. A linha decrescente do investimento pode ser percebida no demonstrativo 
ano por ano, com os seguintes investimentos aproximados: 2011 com R$ 17,5 mil, 2012 com 
R$ 36,2 mil, 2013 com R$ 19,2 mil, 2014 com R$ 12,2 mil e 2015 com R$ 12 mil. O número 
aproximado de artistas contratados em cada ano, respectivamente, foi de: 15, 13, 04, 14 e 13.

São Luiz Gonzaga, por não apresentar dados detalhados, não permitirá uma investigação 
pormenorizada desse quesito. As despesas selecionadas, que se referem aos gastos com os 
artistas locais, trazem pouco esclarecimento de como e para que elas foram utilizadas, sendo 
possível apenas sua classificação geral por apresentarem, de modo genérico, a que se destinam. 
Exemplo disso são as descrições: São-luisenses na mostra da arte missioneira e Show no natal 
luz missioneiro. Os valores dão conta de um gasto total, nos cinco anos pesquisados, de R$ 
62 mil, os quais estão assim distribuídos: R$ 3,5 mil em 2011, R$ 25 mil em 2013, R$ 35,5 
mil em 2014 e R$ 4 mil em 2015, sendo que, no ano de 2012, não foi registrado nenhum 
pagamento e, nos anos de 2011 e 2015, o pagamento foi efetuado para apenas uma atividade 
em cada ano.

É importante salientar que seria necessário o órgão público dar maior clareza com 
relação à destinação dessas verbas, pois isso permitiria compreender como está sendo aplicado 
o recurso público. Convém dizer, contudo, que essa dificuldade de compreensão não ocorre 
só com São Luiz Gonzaga, visto que, em Santo Ângelo, apesar de se ter a possibilidade de 



916

identificação da maioria dos itens informados ao TCE-RS, isso não ocorre com a totalidade 
dos gastos, pois aparecem circunstancialmente denominações difíceis de serem compreendidas, 
tais como: Espetáculos complementares ou Realização de parte do espetáculo Natal Cidade dos 
Anjos cujos valores são R$ 58.951,20 em 2014 e de R$ 120 mil no ano de 2015. Destaca-se 
que esses dois pagamentos somados ultrapassam R$ 178 mil ficando acima de qualquer das 
subáreas no conjunto dos cinco anos e, no entanto, não é possível saber no que exatamente 
esse montante foi investido. Trata-se de um montante substancial, pois representa cerca de 
42,00% de todo o investimento em artistas locais nos cinco anos estudados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A verificação de que, do valor destinado pela prefeitura ao órgão gestor da cultura, 
o investimento nos artistas locais de Santo Ângelo é de 7,00% e de 3,00% em São Luiz 
Gonzaga, demonstra o baixo percentual investido na arte produzida localmente. Ademais, o 
preceito de Durand e do próprio Ministério da Cultura, relacionado à continuidade de políticas 
públicas como parte de sua eficiência, não foram constatadas no período pesquisado. Nesse 
sentido, o presente estudo tem a perspectiva de trazer à tona informações que auxiliem no 
delineamento de políticas públicas. Espera-se, portanto, que esta análise, a qual obviamente 
não é conclusiva, encontre ressonância tanto junto aos administradores dos órgãos culturais 
como entre a comunidade cultural.

Faz-se necessário salientar, ainda, que não foi tarefa fácil realizar esta pesquisa tendo 
em vista a dificuldade de encontrar referências anteriores com abordagem semelhante, o que 
possibilitaria abreviar etapas. Outro aspecto que teria permitido demonstrar dados mais precisos 
sobre os artistas que estão em atividade nos dois municípios e, inclusive, diminuído o tempo 
de preparação do estudo, seria a existência de um cadastro de artistas nos órgãos de cultura 
em que constasse a identificação e perfil de atividade desses profissionais. Há também falta 
de clareza nos lançamentos de alguns dados junto ao TCE RS.

Contudo, pode-se destacar que Santo Ângelo apresenta muito mais regularidade 
nos investimentos e mais clareza nas informações prestadas ao órgão de controle (TCE 
RS) do que São Luiz Gonzaga. Seria possível inferir que isso deve-se à implementação do 
Sistema Municipal de Cultura, seguindo-se às normativas do SNC, as quais ainda não estão 
totalmente concluídas, mas esta cidade iniciou tal procedimento nos primeiros anos de criação 
do sistema Nacional de Cultura. Esse processo de implementação contou com a realização 
de várias conferências locais de cultura, fóruns de debates com artistas e sociedade, criação 
do Fundo Municipal de Cultura. São Luiz Gonzaga, pelos dados das entrevistas coletadas 
para a dissertação de mestrado que dá origem a esse estudo não teve nenhum procedimento 
voltado à implementação do SNC no plano local e também não consta a realização de fóruns 
de diálogos permanentes entre o órgão público e a comunidade.
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POLÍTICAS CULTURAIS E ORQUESTRAS SINFÔNICAS 
PROFISSIONAIS SUBSIDIADAS POR ORGANISMOS 

PÚBLICOS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Camila Carrascoza Bomfim1

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de refletir sobre o papel das políticas 
culturais relacionadas às orquestras sinfônicas subsidiadas por organismos oficiais 
na Cidade de São Paulo. Para tanto, aborda a formação desses organismos e sua 
dependência do estado, as políticas públicas específicas para sua existência e 
manutenção, e as perspectivas para esses organismos nessa cidade.

PALAVRAS-CHAVE: Orquestras Sinfônicas Profissionais, Políticas Culturais, 
Música, Cidade de São Paulo.

ORQUESTRAS SINFÔNICAS E A DEPENDÊNCIA HISTÓRICA DO 
ESTADO

Orquestras sinfônicas são organismos complexos e dispendiosos, que no 
decorrer dos séculos XVIII e XIX foram se transformando em grandes grupos formados 
por músicos especialistas. Esse processo ocorreu quase que simultaneamente com 
a institucionalização das orquestras sinfônicas como organismos públicos, que se 
deu ao longo dos processos e transformações da relação que a sociedade europeia 
estabeleceu com a música no período. 

Grande parte das atividades artísticas que hoje são legitimadas como 
representantes da arte ocidental (como concertos privados e outros tipos de 
apresentação) aconteciam no século XVIII, na maioria das vezes, em ambientes 
aristocráticos, como palácios e salões nobres, sendo que as atividades essencialmente 
musicais, particularmente as que envolviam música instrumental, estavam vinculadas 
a funções específicas e acontecimentos sociais, muitas vezes múltiplos (envolvendo 

1  Doutora em musicologia pela UNESP – Universidade Estadual Paulista; Pesquisadora do 
NOMOS - Núcleo de Musicologia Social do Instituto de Artes da UNESP. Email: camilabomfim167@
gmail.com
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também teatro e dança), como eventos solenes, comemorativos e fúnebres, reproduzindo valores 
e práticas culturais que, ligados à nobreza europeia, significavam cultura e civilização. Porém, 
após a Revolução Francesa iniciou-se, por toda a Europa, um processo de abertura ao público 
de diversas coleções de arte particulares pertencentes à aristocracia, gerando um movimento de 
apropriação desses valores culturais pelas classes abastadas e formalizando uma aliança entre 
a nobreza e a burguesia instruída. A partir do final do século, houve um aumento de eventos 
públicos de música orquestral, e teatros e salas de concerto foram construídos no decorrer 
do século XIX para abrigar grupos que executassem música orquestral. Grande parte dessas 
salas foi inaugurada a partir do final desse século,  e não somente abrigaram apresentações 
musicais  mas também fortaleceram as novas relações sociais, uma vez que a arquitetura 
interna e externa dessas construções permitiu que fossem expressos publicamente os novos 
hábitos adquiridos pela burguesia ascendente, afirmando a já citada aliança estabelecida com 
as classes nobres e tornando a música instrumental uma ferramenta de legitimação dos novos 
valores burgueses, a ponto da música orquestras ser vista cada vez mais, entre os séculos 
XVIII e XIX, como um agente civilizador. Esse processo foi incentivado e patrocinado pelo 
estado e, no século XX, a grande maioria desses organismos foram mantidos, na Europa, 
integralmente pelos cofres públicos. 

No Brasil, as funções dos grupos musicais constituídos por instrumentos de origem 
europeia (cordas e sopros), desde a metade do século XVIII até meados do século XIX, estavam 
principalmente relacionados à música sacra, mas também, em menor proporção, à ópera e à 
música das bandas militares. Os principais conjuntos desse tipo atuaram em catedrais e igrejas 
de irmandades de vilas e cidades nas quais houvesse recursos suficientes para a contratação 
de músicos. Na cidade de São Paulo do século XVIII, a música para teatro foi sendo mantida 
pelo senado da câmara de São Paulo desde a década de 1760, nas casas da ópera que existiam 
na região central da cidade (BUDASZ, 2008, p. 47-53; POLASTRE, 2010). Nesse período, o 
subsídio governamental da casa da ópera, cujos espetáculos eram gratuitos, estava relacionado 
à identificação e ao fortalecimento da lealdade dos cidadãos ao Estado, como se observa no 
alvará de 17 de julho de 1771, que estabelecia:

[...] teatros públicos bem regulados, pois deles resulta a todas as nações grande 
esplendor e utilidade, visto serem a escola onde povos aprendem as máximas sãs da 
política, da moral, do amor de pátria, do valor, do zelo e da fidelidade com que devem 
servir aos soberanos, e por isso não são permitidos, mas necessários (GALANTE DE 
SOUZA, 1960, p. 109, apud POLASTRE, 2010, p. 129).

A música da sociedade paulistana, escravocrata e de intensa estratificação social, 
se transformou nos primeiros impactos da era industrial, que trouxeram para São Paulo 
aspectos de uma vida cosmopolita até então raros na cidade e, na segunda metade do século 
XIX surgiram diversas sociedades de concerto na cidade. As atividades de tais sociedades 
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eram predominantemente voltadas à elite e foram a base para a constituição das orquestras 
sinfônicas do século XX.2

ORQUESTRAS SUBSIDIADAS POR ORGANISMOS PÚBLICOS NA CIDADE 
DE SÃO PAULO

No final da década de 1980 até o início do século XXI foram fundadas seis orquestras 
sinfônicas profissionais na cidade de São Paulo, que somadas à Orquestra Municipal de São 
Paulo (1949) e à Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (1954) e a Orquestra Sinfônica 
da USP (1975), orquestras veteranas na região, totalizaram nove orquestras em funcionamento, 
mesmo que não concomitantemente, no período.

Orquestras
Início das 
atividades

Término das 
atividades

Situação
 (2019)

Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo 1949 - Ativa

Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo

19543 - Ativa

Orquestra Sinfônica da Universidade de 
São Paulo 

1975 - Ativa

Orquestra de Câmara da Universidade 
Estadual Paulista

1993 09/2006 Inativa

Sinfonia Cultura 1998 01/2005 Inativa

Banda Sinfônica do Estado de São Paulo 1989 02/2017 Inativa

Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de 
São Paulo

1990 - Ativa

Camerata Aberta 2010 05/2015 Inativa

Orquestra do Theatro São Pedro 2010 - Ativa

Quadro 1. Datas de início e término das atividades das orquestras profissionais subsidiadas por organismos 

públicos na Cidade de São Paulo, organizadas pela data de fundação.

Todas essas orquestras foram criadas e mantidas pelo poder público municipal ou 
estadual, direta ou indiretamente, como no caso das duas orquestras vinculadas a universidades 
(a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo e a Orquestra de Câmara da Universidade 
Estadual Paulista), como pode ser observado no Quadro 2. Com relação às outras orquestras, é 
importante notar que, com exceção da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, administrada 
pela Secretaria Municipal de Cultura, as demais orquestras são ou foram geridas pela Secretaria 
de Cultura do Estado de São Paulo, (denominada Secretaria da Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo a partir de 2019).

2  Para aprofundar o assunto consultar BOMFIM, 2017 (ver bibliografia).
3  As atividades da OSESP – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo não foram regulares no decorrer 
das décadas, e o grupo permaneceu sem atividades por alguns períodos. Porém, como esse não é o foco da discussão, 
optou-se por manter a data de sua fundação (ocorrida através da Lei no 2.733, de 13 de setembro de 1954
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Orquestras Origem do subsídio
Situação
 (2019)

Orquestra Sinfônica Municipal de 
São Paulo

Secretaria Municipal de Cultura Ativa

Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo

Secretaria de Cultura do Estado Ativa

Orquestra Sinfônica da 
Universidade de São Paulo 

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
da USP

Ativa

Orquestra de Câmara da 
Universidade Estadual Paulista

Fundunesp - Fundação para o Desenvolvimento 
da UNESP

Inativa

Sinfonia Cultura Secretaria de Cultura do Estado Inativa

Banda Sinfônica do Estado de 
São Paulo

Secretaria de Cultura do Estado Inativa

Orquestra Jazz Sinfônica do 
Estado de São Paulo

Secretaria de Cultura do Estado Ativa

Camerata Aberta Secretaria de Cultura do Estado Inativa

Orquestra do Theatro São Pedro Secretaria de Cultura do Estado Ativa

Quadro 2. Origem do subsídio das orquestras profissionais subsidiadas por organismos públicos na Cidade 

de São Paulo, organizadas pela data de fundação.

Porém, como pode ser observado nos Quadros 1 e 2, no decorrer das duas primeiras 
décadas do século XXI, quatro dessas orquestras (a Orquestra de Câmara da Universidade 
Estadual Paulista, a Sinfonia Cultura, a Camerata Aberta e a Banda Sinfônica do Estado de 
São Paulo) foram desativadas pelos mesmos organismos governamentais que as haviam 
criado décadas antes, e com o encerramento dessas atividades o número total de orquestras 
profissionais subsidiadas por organismos públicos sofreu uma redução de 44,4%4, resultando 
num total de cinco orquestras em funcionamento na cidade.

Se durante várias décadas as orquestras da cidade foram mantidas exclusivamente 
pelo poder público, a partir de 1998 a administração da maioria desses organismos foi 
progressivamente migrando para o terceiro setor, através das organizações sociais5 (OSs) 
vinculadas à área da cultura, e apenas a OSUSP, mantida pela universidade, permaneceu sob 
a mesma administração.

As organizações sociais foram regulamentadas no Estado de São Paulo através da 
Lei Complementar no 846, de 4 de junho de 1998 (SÃO PAULO, 1998), e inicialmente 
orientadas às atividades de saúde e cultura e, posteriormente6, ao esporte, meio ambiente e 
desenvolvimento. Na cidade de São Paulo, porém, foi somente com a instituição da Fundação 
4  O resultado total dessa operação é de 44,4444444%.
5  A Lei Federal no 9.637 de 15 de maio de 1998 constitui como organizações sociais “pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde” (BRASÍLIA, 1998, 
artigo 1o).
6  Através da Lei Complementar no 1.243 (SÃO PAULO, 2014).
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Theatro Municipal de São Paulo, criada através da Lei no 15.380 de 27 de maio de 2011 que 
as organizações sociais municipais de cultura foram regulamentadas. 

A constituição dessas organizações fez com que a execução de atividades antes exclusivas 
do Estado, pudessem ser gerenciadas por entidades pertencentes à iniciativa privada, e esse 
gerenciamento normalmente é estabelecido por contratos de gestão firmados entre as partes 
pública e privada.

A implantação desse sistema não foi recebida com unanimidade nos diversos setores 
representantes da área de cultura. Na ocasião, o então diretor da Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, Emanuel Araújo, afirmou que “um acervo que se amealhou durante 90 anos pertence ao 
Estado, ao povo, não pode ser transferido, tem que continuar sendo de sua responsabilidade” 
(MEDEIROS, OESP, 1998, p. 69). No entanto, posteriormente a própria Pinacoteca do Estado 
se transformou numa OS, mudou o nome para Pinacoteca de São Paulo, e passou a ser gerida 
pela Associação Pinacoteca Arte e Cultura (APAC, criada em 1992). O mesmo aconteceu 
com diversos organismos, e com a maioria das orquestras profissionais subsidiadas da cidade, 
como pode ser observado no Quadro 3.

Orquestras Organização social ou fundação Período
Orquestra Sinfônica 
Municipal de São 
Paulo

Fundação Theatro Municipal7 2011 até o presente

Orquestra Sinfônica 
do Estado de São 
Paulo

Fundação OSESP 2005 até o presente

Orquestra Jazz Sin-
fônica do Estado de 
São Paulo

Associação 
Paulista dos 
Amigos da 
Arte (APAA)

2009-2010

Instituto 
Pensarte

2011-2016

Fundação Padre 
Anchieta

2017
 até o presente

Banda Sinfônica 
do Estado de São 
Paulo

Associação 
Paulista dos 
Amigos da 
Arte (APAA)

2009-2010

Instituto 
Pensarte

2011-2016

7 Desde 2017 o gerenciamento da orquestra é feito em parceria com o Instituto Odeon, através de Termo 
de Colaboração No01/FTMSP/2017 (Disponível no portal Transparência da Fundação Theatro Municipal de São 
Paulo).
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Orquestras Organização social ou fundação Período
Orquestra do 
Theatro São Pedro

Associação 
Paulista dos 
Amigos da 
Arte (APAA)

2010

Instituto 
Pensarte

2011-2016

Santa 
Marcelina 
Cultura

2017 

até o presente

Quadro 3. Relação de orquestras profissionais subsidiadas por organismos públicos em atividade na Cidade 

de São Paulo geridas por organizações sociais.

A observação do Quadro 3 deixa claro um intenso afastamento do poder público 
da administração desses organismos, uma vez que, das orquestras elencadas, apenas uma 
não é gerenciada por uma organização social, a Orquestra Sinfônica da USP, cujos músicos 
continuam contratados como funcionários da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
da Universidade de São Paulo. As possíveis consequências desse processo serão analisadas 
no decorrer deste trabalho.

POLÍTICAS CULTURAIS E ORQUESTRAS 

De acordo com antropólogo Ricardo Teperman, ao se referir à obra de Robert Flanagan, 
A vida perigosa das orquestras sinfônicas8 (2012), grandes orquestras são, devido sua 
complexibilidade e alto custo, organismos que não são capazes de manter a sua sustentabilidade 
financeira, afirmando que “nenhuma orquestra no mundo é capaz de gerar os rendimentos 
de que precisa para cobrir suas despesas operacionais” e que “a não ser em períodos muito 
excepcionais e de curta duração, nenhuma orquestra é um empreendimento autossustentável” 
(TEPERMAN, 2016, p. 146).

A despeito de uma sustentabilidade integral, são vários os exemplos de orquestras (em 
particular as norte americanas e canadenses) que tem na iniciativa privada seu maior aporte 
financeiro. Porém, esse modelo de sustentabilidade foi sendo desenvolvido ao longo do século 
XX, vinculado inicialmente aos objetivos do New Deal norte-americano e aos projetos culturais 
desenvolvidos no período.9 No Brasil, faltam raízes históricas  para o desenvolvimento de 
uma cultura de filantropia, bem como para a constituição de fundos permanentes de aplicação 
financeira, ou endowmentfunds, que asseguram a sustentabilidade de muitas instituições de 
cultura dos Estados Unidos e Canadá. 

8  The perilous life of symphonic Orchestras (ver bibliografia).
9  New Deal foi um programa governamental implantado por Franklin Delano Roosevelt, nos Estados 
Unidos, entre 1933 e 1937, período que se seguiu à quebra da Bolsa de Valores de Nova York e à Grande Depressão. 
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A pesquisadora Elena Moreira explica que entre os modelos europeus de gestão cultural, 
o Estado tem forte participação na gestão e financiamento das políticas culturais “em particular 
o centralista francês, e também na Alemanha, o Estado [...] subsidia e administra 80% da 
cultura do país”. Já o modelo norte-americano se distingue “por limitar o papel do Estado 
e situar as políticas culturais de estímulo na escala local e na ação individual” (MOREIRA 
apud NASCIMENTO, 2008, p. 5).

Além das questões apontadas anteriormente, para compreender as perspectivas das 
orquestras é preciso avaliar os planos das ações governamentais, através das políticas públicas 
de cultura. Nesse sentido, é fundamental rever a formulação de planos de cultura nas três 
esferas de poder governamental: nacional, estadual e municipal, uma vez que a existência 
dessas esferas está vinculada ao Sistema Nacional de Cultura, que é estruturado em rede, 
com a adesão de diversos estados e municípios que formalizam esse acordo através de ações 
em conjunto.

O Sistema Nacional de Cultura, criado para nortear as ações culturais brasileiras no nível 
federal, foi instituído pela Emenda Constitucional no 71/2012, que estabelece uma proposta de 
gestão pública da cultura, com a participação colaborativa do governo e da sociedade. Através 
do Conselho Nacional de Política Cultural, órgão colegiado instituído através do Decreto no 
5.520/2005, são formuladas as políticas públicas de cultura, posteriormente discutidas em 
conjunto com a sociedade civil e o exemplo mais objetivo desse trabalho foi a elaboração do 
Plano Nacional de Cultura, ou PNC, com validade decenal (de 2010 a 2020), que corresponde 
a um conjunto de 36 estratégias, 275 ações e 53 metas, traçadas com o objetivo de promover 
e fortalecer “projetos e ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, a 
promoção e a preservação da diversidade cultural no Brasil” (PNC, 2015). O Plano é baseado 
em “três dimensões de cultura que se complementam: 1. Cultura como expressão simbólica; 
2. Cultura como direito de cidadania; 3. Cultura como potencial para o desenvolvimento 
econômico” (PNC, 2015).

O primeiro fato que chama a atenção é a inexistência de uma meta específica para 
a música, ou seja, das 53 metas, algumas tratam especificamente das questões relativas às 
bibliotecas (metas 32, 34 e 41), à tecnologia cultural (metas 42 e 43), ao cinema nacional 
(metas 21, 27 e 30) e à cultura popular tradicional (metas 4 e 6), entre outros exemplos. Sobre 
música, encontram-se referência apenas nas metas 22 e 28 dados e ações relativas a áreas 
coletivas de cultura (unindo atividades nas áreas de teatro, dança, circo, música, artes visuais, 
literatura e artesanato):

• Meta 22 - Aumento em 30% no número de municípios brasileiros com grupos em atividade nas áreas de 
teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura e artesanato (ter mais cidades com grupos e coletivos 
artísticos locais);

Foi constituído como um conjunto de mudanças econômicas e sociais que fomentaram o surgimento de uma ideia 
de cultura norte-americana profundamente enraizada na população.
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• Meta 28 - Aumento em 60% do número de pessoas que frequentam museu, centro cultural, cinema, espetáculos 
de teatro, circo, dança e música (aumentar o número de pessoas que vão a museus, centros culturais, cinemas 

e espetáculos artísticos).

Ambas as metas apresentam resultados organizados com dados históricos, indicadores 
e objetivos a serem alcançados e um pequeno relatório denominado Situação atual da meta, 
sendo que tais dados são disponibilizados através de gráficos elaborados a partir do Perfil dos 
municípios brasileiros10 referentes aos anos de 2009, 2012 e 2014 (cuja data de atualização 
foi 31/12/201511), e textos descritivos e analíticos. A avaliação das ações relativas à meta 22, 
de 2009 a 201512, apresentou os seguintes resultados:

Indicador 2009-2010 2012-2013 2014-2015 Ponto de meta 
2020

Quantidade de municípios com 
teatro

1.837
(33%)

1.898
(34%)

1.004
(18%)

2.389
(40%)

Quantidade de municípios com 
dança

3.000
(54%)

3.204
(58%)

3.813
(68%)

3.900
(70%)

Quantidade de municípios com 
circo

152
(3%)

192
(3%)

378
(7%)

198
(4%)

Quantidade de municípios com 
conjuntos musicais

2.397
(43%)

2.549
(46%)

3.043
(55%)

3.116
(56%)

Quantidade de municípios com 
orquestras 

749
(13%)

862
(15%)

1.229
(22%)

974
(17%)

Quantidade de municípios com 
corais

2.550
(46%)

2.668
(48%)

2.806
(50%)

3.315
(60%)

Quantidade de municípios com 
banda

3.358
(60%)

3.592
(65%)

3.810
(68%)

4.365
(78%)

Quantidade de municípios com 
artes visuais (grupos de artes 
plásticas, desenho e pintura)

2.267
(41%)

2.489
(45%)

1.094
(20%)

2.947
(53%)

Quantidade de municípios com 
associações literárias 

542
(10%)

611
(11%)

766
(14%)

705
(13%)

Quantidade de municípios com 
artesanato

3.736
(67%)

3.933
(71%)

4.376
(79%)

4.857
(87%)

Tabela 1. Meta 22 - Histórico e ponto de meta. (PNC, 2015).

10  É importante esclarecer que a informação tem base nos mesmos dados disponibilizados pelo Perfil 
dos Municípios Brasileiros, cujos os indicadores carecem de definição apurada, uma vez que o termo “orquestra 
sinfônica” não é definido.
11  Dados, tabelas, gráficos e textos podem ser consultados no site do Ministério da Cultura (ver bibliografia).
12  Não foram encontradas explicações para a ausência de dados relativos ao ano de 2011. Os resultados se 
referem a 2014, ano de referência, e publicados em 2015.
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Se a meta 22 apresenta dados relativos à quantidade de grupos que exercem atividades 
artísticas relativas a teatro, dança, circo, música, artes visuais, artesanato e literatura, a meta 
28 diz respeito às atividades culturais da população em geral, e os dados computados estão 
disponibilizados na Tabela 2:

Indicador 2010 2013 
Ponto de meta 

2020
% de pessoas que frequentam (eventos/
espaços): museus/centros culturais 

7,4% 14,9% 11,8%

% de aumento no número de pessoas 
que frequentam museus/centros cul-
turais

- 101,8% 60%

% de pessoas que frequentam (even-
tos/espaços): teatro/circo/dança

14,2% 18,1% 22,7%

% de aumento no número de pessoas 
que frequentam teatro/circo/dança

- 27,2% 60%

% de pessoas que frequentam (even-
tos/espaços): música

18,9% 13,8% 30,2%

% de aumento no número de pessoas 
que frequentam música

- -27% 60%

% de pessoas que frequentam (even-
tos/espaços): cinema

18,4% 24,6% 29,4%

% de aumento no número de pessoas 
que frequentam: cinema 33,8% 60%

Tabela 2. Meta 28 - Histórico e ponto de meta (PNC, 2015).

A avaliação da Situação atual da meta13 atesta que os resultados foram satisfatórios, e que 
a única exceção foi o indicador música, que apresentou um decréscimo de 27%, mas que “Ainda 
assim, o desempenho global da meta (média dos resultados para cada prática cultural) alcançou 
84% do resultado esperado para 2020” (PNC, 2015). O decréscimo de 27% na porcentagem 
de pessoas que frequentam eventos ou espaços de música é um importante sinalizador para 
essa pesquisa, mesmo que o indicador música não tenha sido definido corretamente. 

O Estado de São Paulo aderiu ao Sistema Nacional de Cultura em 2013, a partir de 
acordo firmado entre a União e o governo estadual, nos termos da Portaria 156 do Ministério 
da Cultura. No acordo, a Secretaria de Cultura assumiu o compromisso de elaborar o Sistema 
Estadual de Cultura (PLANO Estadual de Cultura, 2015).

Um componente obrigatório para essa adesão foi a formulação do Plano Estadual 
de Cultura que, da mesma forma que o Plano Nacional, é um documento de planejamento, 
coordenação e execução das políticas públicas de cultura do Estado de São Paulo. O Plano 
Estadual também foi concebido com validade decenal, assim como o PNC e, seguindo as 

13  De acordo com o site do PNC, a pesquisa teve como fonte a “Frequência de Práticas Culturais”, 
disponibilizada pelo Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados de 2013 lançados em 2014 
(PNC, 2015).
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diretrizes do Sistema Nacional de Cultura, tem elaboração por representantes tanto da Secretaria 
de Cultura do Estado quanto da sociedade civil.

A escrita do Plano Estadual é consideravelmente prolixa e confusa, e os aspectos referentes 
às ações práticas estão reduzidos às seções 4 (Diagnóstico) e 5 (Diretrizes, objetivos, ações e 
metas). Interessante pontuar que, apesar do forte gerenciamento dos organismos orquestrais 
estaduais estar nas mãos de organizações sociais, o diagnóstico acerca delas, que aponta 
sua “forte presença” na execução das políticas públicas na gestão das políticas culturais do 
Estado, criticando a “ausência de investimentos em políticas de recursos humanos no quadro 
funcional do Estado”, ou seja, funções antes exercidas por efetivos da Secretaria de Cultura 
foram “supridas por estas organizações”. O texto conclui que “O papel que hoje é dado às OSs 
[organizações sociais] deforma sua criação original e contribui para a diminuição do Estado” 
(PEC, 2015). O diagnóstico relativo às organizações sociais é bastante pertinente, porém não 
traz dados concretos, como números de OS no estado, quais segmentos culturais são geridos 
por elas, valores referentes à essas administrações etc. Nas seções seguintes, “Diretrizes com 
base no diagnóstico feito pela Comissão”, “Objetivos, elaborados a partir das diretrizes” e 
“Metas, elaboradas a partir das ações”, a questão das OSs é retomada apenas no item 3.1, 
ação 1, metas 5 e 6 (PLANO Estadual de Cultura, 2015, p. 49):

3.1 - Possibilitar acesso pleno às informações e dados gerenciais e de execução orçamentária dos órgãos 

públicos estaduais e municipais de cultura;

Ação 1: Criar o Sistema Estadual de Informações e Indicadores Econômicos Culturais;

- Meta 5 - Tornar públicos os recursos orçamentários executados pelas OSs, com realização de 

audiências públicas para prestação de contas anual;

- Meta 6 - Restringir o acesso das OSs aos projetos de ICMS.

É importante notar que as duas metas se referem à questão da administração de dinheiro 
público e sinalizam claramente desconfiança e uma possível insatisfação do governo com 
relação às gestões financeiras das organizações sociais no estado. 

Com relação a música e práticas musicais, a questão é tratada de forma genérica e 
mesmo a palavra “música” surge somente sete vezes no texto, e em nenhuma delas está 
relacionada com alguma ação ou política cultural. A palavra “orquestra” surge três vezes, uma 
relacionada ao histórico das políticas e ações do governo e duas como parte integrante do 
nome de orquestras citadas, deixando claro que esses tópicos não estão no foco das discussões.

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/PlanoEstadualdeCultura/PlanEstCultDiretAcoesMetas.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/PlanoEstadualdeCultura/PlanEstCultDiretAcoesMetas.pdf
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O Plano Estadual de Cultura traz inúmeras questões alinhadas com a ideia de 
desenvolvimento e democracia cultural, porém as ações e metas estão estabelecidas de modo 
genérico e sem aprofundamento, o que acarreta uma expressiva dificuldade na utilização 
do plano como ferramenta de planejamento e desenvolvimento das políticas culturais do 
estado. Além disso, não estão disponibilizados relatórios que apresentem resultados de ações 
decorrentes do diagnóstico e das metas traçadas.

O Sistema Municipal de Cultura é formado pelo Conselho Municipal de Política 
Cultural, pelo Fundo Municipal de Cultura e pelo Plano Municipal de Cultura (PMC), e foi 
oficializado através do Decreto no 57.484/2016. Formulado e estruturado da mesma forma que 
os anteriores, e também com periodicidade de dez anos, concretizou a adesão do Município 
de São Paulo ao Sistema Nacional de Cultura. O Plano Municipal foi estruturado em cinco 
eixos de ação, cada qual com quatro metas específicas (totalizando 20 metas ao todo). Cada 
meta se efetiva por meio de ações (o Plano estabeleceu de 3 a 7 ações para a efetivação de 
cada meta), totalizando 96 ações para as 20 metas. 

Dentre as metas estabelecidas, foram encontradas referências à música e à prática 
musical nas seguintes:

•	 Meta 15 - Mediação cultural e formação de público (promoção da formação de público por meio de processos 

de mediação cultural vinculados à programação e aos acervos disponibilizados nos equipamentos culturais);

•	 Meta 16 - Programação cultural (consolidação do Circuito Municipal de Cultura para oferta de programação);

•	 Meta 18 - Fomento às linguagens artísticas (ampliação e aprimoramento do fomento com diversificação de 

seus instrumentos e inclusão de novas linguagens artísticas);

•	 Meta 19 - Sustentabilidade e colaboração (promoção da sustentabilidade de iniciativas culturais);

•	 Meta 20 - Cadeias produtivas (mapeamento e desenvolvimento das cadeias produtivas e arranjos produtivos 

locais para estímulo à produção artística e cultural).

As cinco metas não estipulam políticas específicas para a música, porém a incluem no 
texto e trazem ações para o desenvolvimento da atividade, como por exemplo a ementa da meta 
15, que indica que “é necessário formar o público para a fruição cultural, do livro e da música 
às artes visuais, cênicas e audiovisuais, a partir de um planejamento que vá além de ações 
esporádicas” (PMC, 2016, p. 145), ou a Ação 16.1, na qual está documentado que “ampliar 
a programação cultural de artes cênicas, música e literatura oferecida nos equipamentos 
culturais e espaços públicos pelo Circuito Municipal de Cultura, contemplando a produção 
local”, é uma ação considerada necessária para a tingir a meta 16: “consolidação do Circuito 
Municipal de Cultura para oferta de programação” (PMC, 2016, p. 150).

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=0PRG9373NJO7UeBV69CPBF79209
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As ações são apresentadas no corpo do texto, e estabelecem metas a serem cumpridas 
a curto, médio e longo prazo. Como exemplo, é possível vislumbrar esse planejamento na 
“Ação 18.2: Consolidar e ampliar as políticas de fomento com a inclusão de novas linguagens 
artísticas, conforme demanda e mapeamento com a participação do Conselho Municipal de 
Política Cultural” (PMC, 2016, p. 170):

Figura 1. Ação 18.2. Metas do Plano Municipal de Cultura a serem cumpridas a curto, médio e longo prazo 

(PMC, 2016, p. 170).

A Lei SP Cidade de Música, citada na Ação 18.2 (Situação em 2015), diz respeito 
ao Projeto de Lei no 376, apresentado em agosto de 2016, de autoria do vereador Nabil 
Bonduki14. A lei institui o Programa Municipal SP Cidade Da Música, que tem o objetivo geral 
de “fomentar e apoiar a criação, difusão e acesso à música no município de São Paulo” (São 
Paulo, 2016), e é composta por dezenove objetivos abrangentes o suficiente para estimular o 
crescimento da produção musical no município e, como expresso no objetivo I, “Transformar 
o município de São Paulo em um polo avançado de criação, formação e difusão da música no 
mundo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social na economia da cultura na 
cidade” (São Paulo, 2016). Apesar de não citar “orquestras”, a expressão “música clássica” 
surge uma vez no Plano Municipal (e é importante esclarecer que essa expressão não aparece 
nenhuma vez nos Planos Nacional e Estadual) na seção Os caminhos da cultura em SP, texto 

14  Até o final deste trabalho a aprovação da lei ainda estava em tramitação.
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introdutório no qual é exposto um pequeno histórico das iniciativas culturais da Prefeitura de 
São Paulo. Além disso, no texto são citadas inúmeras vezes as expressões “música instrumental” 
e “música coral”, e também afirmada a necessidade de apoiar as múltiplas produções musicais 
da cidade, como um todo. O Plano Municipal e Cultura está disponibilizado com texto claro, 
as etapas do trabalho são apresentadas passo a passo, e as metas e ações de trabalho estão 
descritas minuciosamente. Esses são atributos que fazem com que o Plano Municipal de 
Cultura seja uma ferramenta mais efetiva do que o Plano Estadual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

São Paulo é uma cidade complexa que apresenta enorme desconexão entre o crescimento 
urbano e a distribuição dos equipamentos culturais (BOTELHO, 2016, p. 209). Essas questões, 
somadas à histórica vinculação das práticas orquestrais com as elites, provavelmente faz com 
que uma parcela considerável da população da cidade quase desconheça essa prática cultural.

Somando-se a essa questão, a análise dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de 
cultura demonstra a quase inexistência de políticas públicas específicas para a manutenção e 
desenvolvimento das orquestras na cidade de São Paulo, à exceção apenas do Plano Municipal 
e do Projeto de Lei no 376 (ou Lei SP Cidade de Música), que ainda está em tramitação.

Apesar do termo “política cultural” referir-se à “programa de intervenções realizadas 
pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo 
de satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas 
representações simbólicas” e que essas visam “promover a produção, a distribuição e o uso 
da cultura; a preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho 
burocrático por elas responsável” (COELHO, 2014, p. 313, grifo meu), e entendendo que 
cada uma dessas orquestras faz parte do conjunto de aparelhos culturais públicos da cidade, 
ao qual todos os cidadãos deveriam ter acesso e condições de usufruir, este artigo conclui 
que não existem políticas culturais específicas, por parte do governo, relacionadas com as 
orquestras em funcionamento na Cidade de São Paulo.

Além disso, a partir dos dados expostos neste trabalho é possível perceber que a forte 
presença das organizações sociais de cultura na gerência desses organismos sinaliza não 
uma ação sazonal em função da economia do período, mas sim uma migração para um novo 
modelo, uma forma de gerenciamento alternativa ao sistema anterior de gestão cultural, apesar 
de todos os questionamentos relativos  essas organizações, presentes no Plano Estadual. Essa 
situação, somada às mudanças políticas ocorridas no país desde 2016, indicam que o futuro 
das orquestras sinfônicas na cidade é consideravelmente incerto.
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A TERRITORIALIZAÇÃO DA CULTURA COMO 
ESTRATÉGIA DE GESTÃO PÚBLICA NA BAHIA

Wdileston dos Santos Souza1

Jaqueline Reis Vasconcellos2

RESUMO: Este estudo analisa como é desenvolvida a política de territorialização 
da cultura no Estado da Bahia no âmbito da Diretoria de Territorialização da Cultura 
da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Neste sentido, abordamos a atuação 
da Diretoria de Territorialização da Cultura no desenvolvimento da estratégia de 
territorialização da cultura na Bahia. Investigamos o papel das representações ter-
ritoriais de cultura no processo de territorialização, demonstrando a importância da 
política de fomento para o desenvolvimento local, em nível baiano, e explicitando o 
processo de participação popular e o controle social neste campo. Partindo de uma 
revisão bibliográfica, a análise se aprofunda, pois investiga a partir da experiência 
de quem vivencia o processo de territorialização na prática diária.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão pública, Territorialização, Cultura, Bahia.

INTRODUÇÃO

Nosso objeto de estudo é o modelo de gestão pública que se caracteriza 
pela estratégia de territorialização. A territorialização é aqui compreendida como a 
subdivisão do Estado Federado em territórios de identidade. Estes são caracterizados 
não apenas pela proximidade geográfica do agrupamento de municípios, mas também 
pelas semelhanças culturais, políticas, sociais, ambientais, econômicas e institucionais 
(BRASIL, p.7, 2005). 

Desta forma, a implantação desta estratégia na gestão pública visa à distribuição 
de recursos públicos de forma mais equânime e atende aos grupos sociais de forma 
mais justa na tentativa de minimizar as desigualdades regionais. A distribuição 

1  Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – wdileston.souza@cultura.ba.gov.br
2  Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – jaqueline.vasconcellos@cultura.ba.gov.br
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setorial de recursos para atendimento às demandas de forma integrada às políticas públicas 
constitui um dos maiores desafios dos gestores. 

Neste sentido, cabe ao gestor público cumprir o que preconiza os princípios constitucionais 
da administração pública, que vêm expressos no art. 37 da Constituição Federal (CF), aos quais 
retomam aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, 
eficiência e razoabilidade, sendo estes norteadores para a execução das políticas públicas.

As ações de gestão, alinhadas com os modelos de desenvolvimento no Brasil, até o 
início da primeira década do século XXI, deflagraram um aumento das desigualdades sociais 
e da pobreza com a ampliação do abismo social e das desigualdades regionais (PERAFÁN 
E OLIVEIRA, 2013, p.14). Visando enfrentar os atrasos nas pautas sociais apresentados em 
diversos setores da nossa sociedade, o Brasil adotou a partir de 2003 a abordagem territorial 
na implementação de políticas públicas. Este novo enfoque para o desenvolvimento regional 
foi implantado na esfera Federal através do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), 
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (STD), com a consolidação do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais.

Nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (STD) define território como:

O território é um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais – 
tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições 
– e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam 
interna e externamente por meio de processos específicos, donde se pode distinguir 
um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultura e territorial. 
(BRASIL, p.7, 2005)

Como sugerido, pode-se dizer que os territórios representam espaços a partir dos quais 
“é possível pensar, inovar, planejar e executar ações para melhorar as condições de vida de 
seus cidadãos” (PERAFÁN E OLIVEIRA, 2013, p.08). É nesta perspectiva que o Brasil, a 
partir de 2003, inicia uma nova estratégia de gestão das políticas públicas, buscando ampliar, 
consolidar e fortalecer as ações, tendo como foco os atrasos de desenvolvimento das questões 
sociais e o combate às desigualdades regionais.

Neste sentido, a partir de 2007, a Bahia implanta o modelo de gestão e execução 
das políticas públicas através da constituição dos territórios de identidade cultural. A 
implementação destas políticas por meio da abordagem territorial na Bahia visa atender as 
demandas específicas de cada território de identidade, buscando de forma eficiente, minimizar 
as desigualdades e deficiências das políticas no âmbito territorial. Assim, Perafán e Oliveira 
(2013, p.17) salientam que “desta maneira são fortalecidas redes de cooperação, de diálogo e 
de execução de políticas públicas que permitem, por sua vez, a construção de novos arranjos 
institucionais, com garantia da participação da sociedade civil e do controle social.”
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A estratégia de territorialização implantada em 2007 promoveu outro foco para o olhar 
do governo às disparidades regionais da Bahia, promovendo ações para o empoderamento de 
sujeitos e instituições locais, bem como, a ampliação da participação popular no processo de 
formulação, execução e avaliação das políticas públicas.

No âmbito da cultura, a Secretaria de Cultura do Estado Bahia assumiu os Territórios 
de Identidade Cultural como referência e diretriz política, para assegurar democraticamente a 
eficácia de suas ações e a diversidade de manifestações culturais presentes em todo o Estado 
da Bahia.

Quando se fala na questão dos territórios de identidade, Milton Santos (2000, p.96) 
esclarece que “o território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, 
das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi”.

Nesta perspectiva, pensar na territorialização da cultura é pensar além do espaço 
geográfico; é identificar as pessoas que ali habitam, seus costumes, anseios, crenças, tradições, 
e mais que isso, contribuir para que possam se articular em rede e colocar seus objetivos em 
prática, com o propósito de desenvolver o todo - o território.

Partindo de um ponto de vista crítico, a territorialização é aqui analisada com vistas 
à melhoria da atuação do Estado na vida do cidadão, indo além do atendimento às suas 
necessidades básicas, tais como saúde, educação, inclusão social, segurança e etc., mas se 
colocando como agente facilitador das transformações sociais.

Justamente por este ponto de vista crítico é que analisamos a literatura que referencia 
essa tomada de posição do Brasil, no sentido de promover a integração regional por meio 
dos territórios de identidade. Desta forma também se justifica a urgente necessidade que o 
Brasil e a Bahia têm de defender essa política e de aprofundar o conhecimento desse modelo 
de gestão, a fim de que a territorialização atenda às suas finalidades básicas e essenciais.

A ESTRATÉGIA DE TERRITORIALIZAÇÃO DA CULTURA NA BAHIA 
DESENVOLVIDA ATRAVÉS DA DIRETORIA DE TERRITORIALIZAÇÃO DA 
CULTURA (DTC).

No campo da cultura, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa) assumiu 
a abordagem territorial como estratégia para o desenvolvimento cultural regional em 2007, 
quando os Territórios de Identidade Cultural se tornaram referência e diretriz política. 
Assim, eles se tornaram uma estratégia de gestão, utilizada para assegurar à diversidade de 
manifestações culturais presentes em todos os territórios da Bahia.
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Barbalho (2013, p.21) salienta que:

O Território de Identidade é uma estratégia de desenvolvimento, que agrupa municípios 
com afinidades sociais, culturais, históricas, econômicas, geográficas etc., criada 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, a partir de 2003. Em 2007, a Secretaria 
de Cultura do Estado da Bahia adotou esta divisão do território baiano. Hoje são 
reconhecidos 27 territórios de Identidade na Bahia.

Como forma de aprofundar e consolidar o processo de territorialização da cultura 
foi criada a Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura - SUDECULT que 
desenvolve suas ações no aprofundamento do diálogo, das discussões, e da participação social 
em diferentes espaços, de modo a contribuir para que agentes culturais, ativistas, produtores 
culturais, grupos da sociedade civil e dirigentes municipais de cultura se articulem e fomentem 
ações nos 27 territórios de identidade cultural do Estado da Bahia.

Em conseqüência, definiram-se alguns pontos fundamentais que devem ser levados 
em consideração no desenvolvimento das políticas, planos e ações, a exemplo da construção 
de uma cultura cidadã, o fortalecimento da institucionalização cultural, o crescimento da 
economia da cultura, a ampliação do diálogo intercultural, o alargamento das transversalidades 
e a ampliação da territorialização da cultura.

A Diretoria de Territorialização da Cultura (DTC) atua no acompanhamento, orientação 
e articulação territorial da política pública de cultura, buscando consolidar o processo de 
territorialização da cultura no Estado da Bahia. Isso se dá através do desenvolvimento de 
ações de fomento, de participação social efetiva e de articulação institucional.

A DTC está subordinada a estrutura administrativa da Superintendência de Desenvolvimento 
Territorial da Cultura (SUDECULT) com atuação através de três coordenações: Coordenação 
de Incentivo e Promoção dos Territórios Culturais - atua no acompanhamento dos projetos 
apoiados pelo Edital “Territórios Culturais” do Fundo de Cultura da Bahia, além de planejar e 
avaliar formas e modelos de financiamento dos Territórios de Identidade Cultural da Secretaria 
de Cultura do Estado da Bahia; Coordenação de Sistemas e Projetos Especiais – atua na 
institucionalização dos sistemas municipais de cultura, no planejamento e execução de projetos 
transversais, presta assessoria aos municípios, realiza visitas técnicas e atividades de formação 
de servidores e/ou colaboradores acerca da institucionalização dos sistemas municipais de 
cultura e seus elementos constitutivos, também participa e realiza eventos estruturantes 
como fóruns e seminários, que venham a debater a criação e/ou funcionamento dos sistemas 
municipais e promover o fortalecimento da política pública de cultura; e a Coordenação 
de Articulação Territorial e Mobilização – que dentre suas funções está a coordenação dos 
Representantes Territoriais de Cultura (RTC’s), responsáveis pelo fomento das ações culturais 
nos territórios de identidade e, por conseqüência no Estado. Essa última coordenação também 
realiza a articulação institucional da DTC, conectando a SecultBa com Fóruns, Consórcios 
Públicos, Colegiados Territoriais, Câmaras Técnicas, Conselhos, instâncias de participação, 
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prefeitos, dirigentes municipais de cultura, vereadores, deputados estaduais, federais, instituições 
culturais e federações, visando a mobilização e consolidação de políticas voltadas a Cultura 
no Estado da Bahia.

A Diretoria de Territorialização da Cultura (DTC) vem intensificando nas suas ações 
o aprofundamento do diálogo, das discussões, e da participação social em diferentes espaços, 
de modo a contribuir para que agentes culturais, ativistas, produtores culturais, grupos da 
sociedade civil e dirigentes municipais de cultura se articulem e fomentem iniciativas nos 27 
territórios de identidade. 

A DTC tem como finalidade:

a) Promover a articulação permanente com os organismos de cultura dos municípios, visando à formulação 

de políticas e planos municipais, alinhados com os objetivos do Plano Estadual de Cultura;

b) Promover a criação, implantação, consolidação e acompanhamento das ações das representações 

regionais da SecultBa, permitindo a interlocução com os agentes culturais em todo o território baiano;

c) Assessorar os municípios na gestão da cultura, através de criação de órgãos gestores específicos, como 

Secretarias e Conselhos Municipais de Cultura;

d) Promover e apoiar a realização de atividades, encontros, seminários e outros eventos, que visem sub-

sidiar a formulação de políticas públicas para a cultura, assegurando o seu desenvolvimento;

e) Criar mecanismos e instrumentos para o acompanhamento, avaliação e interlocução permanente 

entre os diversos agentes culturais.

A organização da gestão pública para a cultura, por meio da territorialização, se efetiva 
com as representações territoriais de cultura que atuam no conjunto regional promovendo a 
integração do território e a fortalecendo.

O PAPEL DAS REPRESENTAÇÕES TERRITORIAIS DA CULTURA

Os Representantes Territoriais de Cultura (RTC’s) são os articuladores culturais 
da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia nos territórios de identidade, eles articulam, 
mobilizam, fomentam, estimulam, organizam a implementação das políticas e ações culturais 
em parceria com os municípios, legisladores culturais, conselhos municipais de cultura, 
colegiados, câmaras técnicas de cultura, artistas, produtores, instituições culturais, pontos de 
cultura e a comunidade cultural em geral.

As representações territoriais de cultura desenvolvem suas atividades nos Territórios 
de Identidade Cultural Baianos, e suas ações são coordenadas pela DTC.
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De acordo com a Lei Orgânica de Cultura (2012) as principais funções dos RTC’s são:

•	 Articular relações dos segmentos culturais entre os municípios do Território com vistas à consolida-

ção do Sistema Estadual de Cultura;

•	 Estimular a gestão participativa da cultura nos municípios do Território;

•	 Promover e apoiar a articulação e o diálogo contínuos com representações do Estado e organizações 

da sociedade civil no Território;

•	 Difundir e divulgar ações e projetos da SecultBa;

•	 Dar suporte para que ações da Secretaria se concretizem;

•	 Captar as demandas da sociedade civil e promover sua integração nos planos territoriais de cultura e 

nas ações da SecultBa;

•	 Acompanhar o funcionamento do Fórum de Dirigentes de Cultura da Bahia no que diz respeito às 

articulações e interlocuções desenvolvidas;

•	 Difundir e apoiar projetos de cultura em outras áreas de conhecimento e da atuação do Estado, em 

especial em educação e meio ambiente.

A implantação das representações territoriais de cultura em todos os 27 territórios de 
identidade do Estado tem como objetivo descentralizar as ações culturais para o interior do 
Estado e democratizar o processo de formulação de políticas públicas para o desenvolvimento 
do campo da cultura. Com isso, houve o estabelecimento e/ou ampliação do diálogo entre os 
municípios e a SecultBa, fortalecendo a articulação e a relação entre os municípios/comunidade 
cultural e o Governo do Estado.

São 28 Representações Territoriais de Cultura (RTC), que se encontram alocados 
nos territórios de identidade e executam as ações definidas pela diretoria, além de realizar 
parcerias locais e articular redes para que a cultura aconteça de forma sistemática. As ações 
dos RTC´s tem por finalidade ampliar as articulações dos segmentos culturais, estimular a 
gestão participativa, captar as demandas da sociedade civil e auxiliar na concretização de 
ações da Secretaria. Sua atuação tem sido fundamental para ampliar e consolidar as redes de 
relacionamento em todo o Estado, contribuindo para o fortalecimento do Sistema Estadual 
de Cultura.

POLÍTICA DE FOMENTO E AÇÕES DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 
CULTURA 

No campo do fomento e apoio aos projetos culturais, a ferramenta dos editais constitui 
uma das linhas de fomento utilizadas pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Este 
instrumento tem como foco o financiamento de ações e projetos culturais. As seleções públicas 
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através de editais são uma das principais políticas de fomento à cultura no Estado e foram 
fortalecidas a partir de 2007, quando esse tipo de ação se tornou prioritária e sistemática.

Esta iniciativa inaugurou um novo modelo de gestão cultural na Bahia, que descentralizou 
e democratizou o acesso a recursos para o financiamento de projetos culturais de artistas, 
grupos e entidades culturais do estado.

Nesse aspecto os editais são instrumentos abertos ao público e voltados a pessoas 
físicas e jurídicas que desenvolvem atividades culturais, conforme critérios pré-estabelecidos 
no certame dos editais, e estes constituem ferramentas de grande relevância no processo de 
fortalecimento da relação governo e sociedade civil bem como na construção de uma política 
pública democrática, que chegue aos rincões do Estado.

No âmbito da Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura – SUDECULT 
são dois os editais executados com recursos do Fundo de Cultura do Estado: Edital “Territórios 
Culturais” – executado através da Diretoria de Territorialização da Cultura (DTC); e o Edital 
de “Dinamização de Espaços Culturais” – executado através da Diretoria de Espaços Culturais 
(DEC). Há ainda o Programa Cultura Viva, que é gerido pela Diretoria de Cidadania Cultural 
(DCC), que é financiado com recursos do Ministério da Cultura com contrapartida do Governo 
do Estado. 

O desenvolvimento das ações relativas a ferramentas dos editais se dá desde ações 
de formação em elaboração de projetos culturais e prestação de contas, ao acompanhamento 
das ações desenvolvidas conforme os planos de trabalho e cronogramas apresentados. Tal 
acompanhamento é feito por meio de visitas in loco. 

No tocante a institucionalização da cultura, a Diretoria de Territorialização da Cultura 
atua em parceria com os municípios baianos buscando efetivar os Sistemas Municipais de 
Cultura consolidando assim os Sistemas Nacional e Estadual de Cultura.

Constituir os Sistemas Municipais de Cultura é fundamental para a institucionalização da 
cultura nos municípios baianos. Isso perpassa pela criação de cinco elementos: órgão gestor de 
cultura, conselho municipal de cultura, fundo municipal de cultura, plano municipal de cultura 
e conferência municipal de cultura, enquanto elementos básicos. Para que isto se consolide, 
os municípios baianos recebem o apoio e a orientação de um Representante Territorial de 
Cultura (RTC), encarregado de assessorá-lo e organizar todo o território.

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA CULTURA

A partir da redação e instituição da Constituição Federal de 1988 foi garantido aos 
brasileiros o direito à participação popular na formulação, acompanhamento e fiscalização 
das políticas públicas. Exercer a participação social é um direito e dever de todo cidadão, 
tendo em vista que a construção igualitária de um país perpassa pela importante instância de 
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participação da sociedade civil organizada desde a formulação até a avaliação das políticas 
públicas.

No campo da cultura, esta participação popular se amplia neste processo de construção, 
mesmo o país já possuindo instâncias de colaboração desde os anos 1960 – a exemplo do 
Conselho de Cultura da Bahia - a partir da promulgação da Constituição de 1988 houve um 
avanço consolidado no envolvimento da sociedade civil no processo de construção de novas 
instâncias municipais e estaduais.

Foi necessária a criação de Conselhos de Cultura e/ou outras instâncias colegiadas que 
constituíram espaços de pactuação de políticas públicas para o desenvolvimento da cultura no 
país. A participação popular nestas instâncias possui representações paritárias da sociedade 
civil e do poder público.

Nesse aspecto, Gohn (2011, p.11) salienta que “os Conselhos Gestores são novos 
instrumentos de expressão, representação e participação; em tese, eles são dotados de potencial de 
transformação política.” Nesta linha, os conselhos de cultura, em todas as esferas administrativas 
constituem espaços de fortalecimento da política pública de cultura.

O Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC) é um órgão colegiado do Sistema 
Estadual de Cultura. Criado em 1967, sua finalidade é contribuir na formulação da política 
estadual de cultura. Seguindo os parâmetros da Lei Orgânica da Cultura (12.365/11), o órgão 
é composto hoje por 30 conselheiros, todos com seus respectivos suplentes. Dois terços dos 
integrantes foram eleitos como representantes dos territórios de identidade cultural e dos 
segmentos e fazeres culturais. O outro um terço é composto por membros indicados pelo 
poder público. É o primeiro conselho no Brasil a inserir, em seu quadro, agentes culturais da 
sociedade civil escolhidos após amplo processo eleitoral com representações dos territórios 
de identidade. 

Assim, a Lei Orgânica da Cultura (2012) em seu artigo 6º salienta que:

O Sistema Estadual de Cultura da Bahia é o conjunto articulado e integrado de normas, 
instituições, mecanismos e instrumentos de planejamento, fomento, financiamento, 
informação, formação, participação e controle social, que tem por finalidade a garantia 
da gestão democrática e permanente da Política Estadual de Cultura.

Por sua vez, os Conselhos Municipais de Cultura são órgãos colegiados, de representação 
paritária Governo/Sociedade Civil, com funções propositivas, opinativas, consultivas e 
fiscalizadoras, que colabora na formulação de políticas culturais no âmbito municipal e, 
na elaboração e fiscalização do Plano Municipal de Cultura. É através deste organismo 
de democratização da área cultural, que se constrói um amplo pacto político, envolvendo 
autoridades públicas, agentes políticos, agentes econômicos, técnicos, indivíduos e grupos da 
sociedade, com o objetivo de promover e potencializar o desenvolvimento artístico-cultural 
da municipalidade.
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Segundo Moreira, (2001, p. 23) os conselhos são “instâncias de caráter deliberativo, 
não executivo; são órgãos com função de controle, contudo não correcionais.” O Conselho 
é também responsável pela supervisão e fiscalização do Fundo de Cultura, bem como pela 
aprovação do texto final do Plano Municipal de Cultura. Com a instituição do Conselho, a 
gestão da cultura ganha visibilidade, transparência e legitimidade, na medida em que possibilita 
ao cidadão e à sociedade um acompanhamento mais próximo das ações de governo no campo 
cultural, bem como, a sua participação na formulação de políticas públicas, resultando na 
ampliação do exercício da cidadania.

A institucionalização do Conselho é um dos elementos constitutivos do Sistema Municipal 
de Cultura, sendo condição para a captação de recursos junto a organismos federais, estaduais, 
setor privado e agências internacionais e estrangeiras. Um dos principais resultados da ação do 
Conselho Municipal de Cultura é quando este adota uma política cultural consistente e defende 
a execução de um plano de cultura pragmático, abrangente e transformador da realidade.

O conselho de cultura é um dos principais elementos constitutivos dos sistemas municipais 
de cultura na medida em que é o órgão responsável pelo debate e construção das políticas 
culturais do município, é a principal ferramenta de participação social e acompanhamento 
da gestão, no qual a sociedade civil, oficialmente representada no conselho, reflete todo o 
segmento cultural, e, portanto, deve nortear e auxiliar o processo de tomada de decisão do 
dirigente municipal de cultura.

Além disso, a participação social no âmbito da Secult/Ba se dá através das Conferências 
Estaduais e Municipais de Cultura, são também realizados diversos encontros, seminários, 
fóruns e debates voltados ao diálogo e à participação social com o objetivo de escutar, discutir 
e avaliar demandas. Todos contribuem para a formulação de políticas e projetos e para dotar 
a gestão da cultura com um caráter mais democrático e participativo.

OS DESAFIOS DA TERRITORIALIZAÇÃO NA CULTURA BAIANA.

É possível afirmar que a territorialização é um processo que busca, em sentido macro, 
reconhecer as especificidades regionais como um todo coeso e difuso nos modos de vida da 
população de determinado território, portanto seria uma ampliação do conceito de “comunidade”. 
Isso representa um grande desafio para a gestão pública, ao mesmo tempo em que abre 
possibilidades para o atendimento de um número muito maior de demandas.

Basta considerar que as políticas públicas anteriores a 2007, na Bahia, para a área da 
cultura, se concentravam nos grandes centros urbanos e num certo tipo de arte provindo de 
centros universitários e próximos a um ideal hegemônico. No processo de territorialização 
da cultura, buscou-se disseminar a presença do Estado, reconhecendo o cidadão como ser 
integrado, atuante numa dinâmica maior que a própria cidade ou comunidade.
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Porém, desta tentativa de reconhecer espaços culturais maiores, surgem desafios 
geográficos. As comunidades identitárias reconhecidas como minorias nem sempre se dispersam 
por grandes áreas regionais e muitas vezes não se sentem incluídas dentro do próprio território 
por suas peculiaridades, que as diferem radicalmente, em relação aos demais cidadãos do mesmo 
território. Compreender o papel do Estado como o ente que age em favor da coletividade é 
um caminho para se superar esse desafio.

A dinâmica territorial empreendida pelo Governo da Bahia reordenou o planejamento 
financeiro com vistas à formação de uma estrutura básica de acompanhamento do desenvolvimento 
territorial para abranger os municípios membros do território.

Em comparação ao período anterior, cuja gestão dos municípios se concentrava em uma 
secretaria pouco tinha capilaridade para atender as demandas surgidas, o modelo de gestão 
territorial é efetivamente aquele capaz de dinamizar a administração pública, observando 
as disparidades geográficas e socioculturais de cada região, inserindo um número maior de 
cidades no Sistema Nacional de Cultura. 

É fato que a estrutura da Secretaria de Cultura da Bahia avançou muito nos últimos 
anos. Tomando por base a gestão da cultura baiana nos governos entre 1998 a 2006, o órgão 
responsável era a Secretaria da Cultura e Turismo cuja estrutura foi definida pela Lei nº 7.433 
de 1998 e nº 8.538 de 2002. Tais leis criaram a seguinte estrutura hierárquica na gestão, como 
se vê no organograma a baixo (Figura 1):

3

Figura 1 - Estrutura da Gestão da Cultura na Bahia entre os anos de 1998 a 2006. Fonte: SecultBA 

Acessado em 30/05/2018.

A administração era formada, além do gabinete e de um Conselho Estadual de 
Cultura, por três órgãos da administração direta e suas diretorias (SUDECULT, SUDETUR e 
SUINVEST), pelas fundações (FPC, FUNCEB e IRDEB), pela autarquia (IPAC), pela Empresa 
de Economia Mista (BAHIATURSA – Extinta em 2014, pela Lei nº 13.204).

3  Disponível em: http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6, acessado 
em 31/05/2018.

http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6


943

No final do ano de 2006, o governado eleito, solicitou por meio da sua equipe de 
transição, a reorganização da Secretaria de Cultura (separando-a do Turismo), decisão que se 
efetivou no dia 28 de dezembro de 2006, através da Lei Nº 10.549, que definiu o novo órgão 
gestor da cultura na Bahia.

A nova estrutura da Secretaria de Cultura buscou focar suas diretrizes no aprofundando 
da territorialização da cultura:

A Secretaria de Cultura assumiu os territórios de identidade como política para 
assegurar a atenção à diversidade de manifestações culturais presente em todos os 
territórios da Bahia. Cabe aprofundar e consolidar este processo de territorialização 
da cultura, que visa levar as políticas culturais ao interior e à periferia de Salvador2.

Além dessa diretriz, a SecultBa atua nas dimensões simbólica, cidadã e econômica da 
cultura, fortalecendo a institucionalidade, o crescimento da economia desta área, a ampliação 
do diálogo intercultural e o alargamento das transversalidades, como diretrizes norteadoras 
da gestão na Bahia3.

Dessa forma surgiu a necessidade de ampliação da Secretaria com a criação de novos 
cargos comissionados e uma estrutura capaz de atender aos objetivos da nova Secretaria de 
Cultura. 

Essa estrutura está demonstrada no organograma que segue (Figura 2):

4

Figura 2 - Organograma da Secretaria da Cultura - 2007 a 2018. Fonte: SecultBA. Acessado em 31/05/2018.

4  Disponível em: http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6, 
acessado em 31/05/2018.

http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6
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A estrutura então passou a ser composta pelos Conselho Estadual de Cultura, pelo 
Conselho Gestor do Centro Antigo de Salvador, pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias, 
pela Coordenação de Modernização, pelas Diretorias do Orçamento, Administrativa e de 
Finanças, pela Superintendência de Promoção Cultural e suas Diretorias de Acompanhamento, 
Fomento e Economia da Cultura e pela Superintendência de Desenvolvimento Territorial da 
Cultura e suas Diretorias de Territorialização, dos Espaços Culturais, da Cidadania Cultural, 
além, é claro, das Fundações (FUNCEB e FPC) e do Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultura da Bahia – IPAC.

Nesse sentido, constitui um dos principais desafios da SecultBa atuar processualmente 
para a consolidação das políticas culturais no Estado, e para isso, é necessário investir no 
trabalho dos profissionais da cultura e sua continuidade, pois a alternância de servidores 
constitui elemento impeditivo no processo de consolidação da política pública de cultura em 
política de Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão cultural pública na Bahia obteve um salto em qualidade e eficiência com a 
nova Secretaria de Cultura e com a territorialização, já que ela visa descentralizar as ações 
e investimentos e incluir o maior número possível de agentes culturais, nas discussões sobre 
distribuição de recursos para a área. No entanto, há que se considerar que uma ação tão 
coordenada e bem planejada demanda a absorção de mão-de-obra e recursos públicos, o que 
por vezes entra em negociação com outras instâncias do governo, colocando a área da cultura 
em uma espera de tomada de decisões.

A Bahia é um dos estados brasileiros que se destaca por sua diversidade cultural já 
que, historicamente, é um dos estados que possui maior diversidade étnica, onde se agregam 
valores culturais diversos, oriundos dos povos que participaram da formação da sua identidade.

A territorialização da cultura busca descentralizar a gestão cultural, sobretudo no que 
se refere a investimentos, projetos e ações, antes voltados para os grandes centros urbanos, 
transformando a gestão em um processo democrático que atende aos anseios dos grupos 
minoritários e da parcela social menos favorecida, contemplando a diversidade cultural baiana.

Desta forma, buscando responder ao problema da territorialização da gestão cultural 
na Bahia, argumentamos que os desafios enfrentados pela Diretoria de Territorialização da 
Cultura partem da viabilidade desse projeto de gestão, pois identificamos ser necessária a 
compreensão deste modelo como uma ferramenta eficaz na inclusão sociocultural, e enquanto 
instrumento eficiente de gerência. Por isso, incentivamos, em nível institucional, a efetivação 
desta forma de política na gestão da cultura em nosso estado.
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Considerando a proposta inicial atendemos os objetivos específicos ao descrever no estudo 
o papel das Representações Territoriais de Cultura (RTC´s) no processo de territorialização da 
cultura na Bahia, demonstrando a importância da política de fomento para o desenvolvimento 
territorial da cultura, bem como explicitamos todo o processo de participação popular e de 
controle social no campo da territorialização.

Este estudo não tem a finalidade de esgotar a temática, mas poderá ser utilizado 
enquanto norteador para o desenvolvimento de outras pesquisas, com vistas a contribuir com 
os gestores culturais de outras localidades, no aprofundamento do conhecimento a respeito 
da territorialização da cultura adotada na Bahia. Há que ser considerado o benefício que este 
instrumento trás para a população tanto na descentralização dos projetos, ações e recursos, 
potencializando o desenvolvimento dos territórios, quanto na criação de ferramentas de 
sustentabilidade dos mesmos, em longo prazo. 

Sua avaliação enquanto modelo de gestão e modernização, com vistas à inclusão de 
novos paradigmas culturais, poderão servir de objeto de transformação social, pois a gestão 
cultural por meio da territorialização permite que a localidade se volte aos seus próprios 
processos identitários co-evoluindo a área da cultura no tempo, pois enfatiza a olhar para si 
e a partir de si mesma.

Na experiência desenvolvida na Diretoria de Territorialização da Cultura, vimos 
trabalhando minuciosamente no contato com os gestores culturais dos municípios e no retorno das 
Representações Territoriais de Cultura (RTC´s) enquanto funcionários do estado, para acelerar 
o processo de desenvolvimento das políticas públicas nas localidades baianas. Acreditamos 
e partimos do pressuposto que a cultura é um organismo vivo e que seu desenvolvimento só 
será possível, em nível regional, a partir da interlocução direta com seus agentes, o que nos 
é facilitado pela divisão territorial do nosso estado. 
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POLÍTICA CULTURAL E DIALOGO INTERCULTURAL NO 
TERRITÓRIO AMAZÔNICO

Deíze Almeida Botelho1

Marcus Wilke Silva Lima

RESUMO: Trata-se de reflexão e análise sobre o processo de implantação do 
Núcleo de Iniciação Cultural de Canaã dos Carajás, Pará. Uma experiência em 
curso, abraçada por diferentes agentes sociais, sob a gestão da Fundação Municipal 
de Cultura, Esporte e Lazer – financiada pela Fundação Itaú Social e Conselho 
Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Tem-se como foco os desafios 
traçados no processo de construção de uma política cultural baseada no diálogo 
intercultural para a garantia de direitos de crianças e adolescentes residentes num 
território amazônico de alta vulnerabilidade e risco social. Fundamenta-se nos 
estudos de Bourdieu (1989); Certeau (2012) e Haesbaert (2004).

PALAVRAS-CHAVE: Território Amazônico, Política Cultural, Interculturalidade.

1. INTRODUÇÂO

Os territórios amazônicos do sudeste paraense têm peculiaridades advindas 
dos processos formativos das cidades, dinamizados por políticas econômicas impostas 
por sucessivos governos brasileiros, em função do avanço do capital econômico 
nacional e internacional. A implantação de grandes projetos de exploração mineral tem 
significado uma violência às experiências, saberes e culturas de grande parte destas 
comunidades locais, inclusive nas suas estratégias de sobrevivência e relacionamento 
com o meio natural (SILVA, 2006). Ademais, os fenômenos migratórios de povos 
oriundos de várias partes do Brasil, que aqui se instalaram atraídos pela possibilidade 

1  Mestre em Dinâmica Territorial e Sociedade na Amazônia pela Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará (PDTSA-UNIFESSPA). Ex-Bolsista do Programa CAPES. Graduada em 
Serviço Social (UCG-GO) e Sociologia (UNIASSELVI). Especializada em Métodos e Técnicas de 
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de melhoria de qualidade de vida, ocasionaram o crescimento acelerado das cidades gerando 
novas demandas sociais e grandes desafios para as políticas públicas municipais.

O contexto ora apresentado assemelha-se a realidade de Canaã dos Carajás (PA), que 
atualmente caracteriza-se por uma diversidade cultural constituída pelas diferentes culturas 
dos povos migrantes já fixados e ou em fluxo contínuo; e pelas comunidades ribeirinhas, 
camponesas, caboclas, negras e indígenas, que lutam pela preservação de suas culturas, diante 
da dinâmica social local. Por outro lado, considera-se a diversidade cultural uma grande 
riqueza a ser valorizada e respeitada a partir do exercício do diálogo intercultural com foco 
na garantia de direitos de cidadania.

O presente estudo trata de reflexões e análises sobre o processo de construção de uma 
política cultural baseada no diálogo intercultural para a garantia de direitos de crianças e 
adolescentes, em situação de alta vulnerabilidade e risco social, residentes neste município. 
Para tanto, parte-se-a da experiência de implantação do Núcleo de Iniciação Cultural de Canaã 
dos Carajás, uma experiência em curso, abraçada por diferentes agentes sociais, sob a gestão 
da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL), financiada pela Fundação 
Itaú Social e Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente (CMDCA).

Primeiro, apresentaremos as características territoriais seguida de uma perspectiva 
sobre a realidade de crianças e adolescentes no município de Canaã dos Carajás. Na sequência, 
identificaremos os agentes sociais envolvidos e suas relações interculturais estimuladas pela 
implantação do Núcleo de Iniciação Cultural. E por fim, a exposição das análises e indicativos 
de processos a serem empreendidos na construção de uma política cultural baseada em diálogos 
interculturais para a garantia de direitos.

2. TERRITÓRIO: CARACTERÍSTICAS E PECULIARIDADES NA AMAZÔNIA 

A compreensão de território aferido por este trabalho, abrange obrigatoriamente a 
exposição do conceito de que estamos considerando como território, bem como, o esclarecimento 
da contextualização de Canaã dos Carajás/PA dentro do território amazônico.

O conceito de território é amplo podendo ser interpretados com múltiplas perspectivas 
dependendo da intencionalidade e o enfoque que se queira destacar. No entanto, a concepção 
que mais se aplica a problemática discutida neste ensaio é aquela voltada à dimensão simbólica 
identitária que apresenta a idéia de território hibrido com elementos do mundo material e ideal 
em suas múltiplas esferas: econômica, política e cultural. 

Nas palavras de Haesbaert (2004):

Tendo como pano de fundo esta noção “hibrida” (e, portanto, múltipla, nunca 
indiferenciada) de espaço o território pode ser concebido a partir da imbricação de 

Elaboração de Projetos Sociais (PUC-MG); e Saúde Pública (UNAEERP-SP). Tallentus Amazônia. deizebotelho@
tallentusamazonia.com.br
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múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações econômico-política ao 
poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural. (HAESBAERT, 
2004, p. 79).

O território independentemente da dimensão abordada (política, econômica ou simbólico-
cultural) está estreitamente relacionado a uma forma de poder, coloca-se como uma “mediação 
espacial do poder” (HAESBAERT, 2004). Portanto, a discussão sobre um determinado 
território perpassa por compreender as relações de poder existentes naquele território. No 
caso em questão, trata-se da construção de uma política cultural em determinada parte do 
território amazônico a abordagem sobre as relações de poder dará mais destaque à dimensão 
simbólico-cultural.

Para Pierre Bourdieu “o poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende 
a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo” (BOURDIEU, 1989), 
ou seja, o poder simbólico direciona a percepção do homem sobre o mundo – a percepção do 
homem sobre o espaço-tempo vivido, de forma que sem entender as reais origens e motivos 
das “coisas” nossa tendência é creditá-las como aceitáveis, verdadeiras ou normais. No plano 
prático (do dia a dia) as pessoas se comportam socialmente conforme as representações 
simbólicas historicamente construídas por um determinado grupo ou classe dominante dentro 
de certo limite de espaço e tempo. Tais representações simbólicas trazem em seu cerne a 
intencionalidade do grupo ou classe dominante. A crença em algo (numa suposta verdade) 
se manifesta de forma prática na vida social, orientando o comportamento dos indivíduos. 

Neste contexto as ideologias, enquanto representações sociais de uma dada realidade 
são instrumentos de manutenção do status quo -estado das coisas- de forma a beneficiar a 
reprodução de uma dada realidade social, econômica, política ou cultural que atenda aos 
interesses da classe dominante. Dito de outra forma, o poder simbólico se materializa com 
a reprodução de hábitos blindados de questionamento que ajudam a desmobilizar a classe 
dominada e ao mesmo tempo legitimando a ordem estabelecida.

Partindo dessas bases teóricas, a construção de uma política cultural perpassa por 
uma compreensão reflexiva sobre a vida prática das pessoas, compreendendo seus hábitos, 
costumes, sistemas de crenças, formas de provisão da vida, ou seja, tudo que as fazem um 
ser sociocultural. E para isso, é necessário entender o que media espacialmente o poder nas 
relações sociais locais. 

2.1 CANAÃ DOS CARAJÁS (PA): CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 
E CULTURAIS.

Caracterizando o território objeto de nossa análise, geograficamente falando, Canaã dos 
Carajás é uma cidade de pequeno porte, situada na região sudeste do Pará, mas especificamente 
localizado na microrregião de Parauapebas. Seu surgimento remonta a década de 1982, quando 
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o órgão do Governo Federal denominado Grupo Executivo de Terras do Araguaia e Tocantins 
(GETAT) implantou o Projeto de assentamentos como forma de amenizar os conflitos sociais 
e agrários pela luta de posse da terra na região sudeste do Pará, conhecida como Bico do 
Papagaio. A área que corresponde ao atual município de Canaã dos Carajás foi chamada de 
CEDERE II (CARAJÁS, 2016). 

Em 1994, através da Lei Estadual nº 5.860, ascende ao status de cidade desmembrando-se 
do município de Parauapebas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 
a população de Canaã dos Carajás foi estimada em 36.050 habitantes (IBGE, 2018). Entretanto, 
esse dado já é considerado defasado em relação à realidade atual do município. Uma estimativa 
da Secretaria Municipal de Saúde, realizada em 2014, já apontava uma população em torno 
de 52.862 habitantes (CARAJÁS, 2016).

Do ponto de vista econômico, Canaã dos Carajás/PA por ter sido um assentamento de 
reforma agrária tem uma forte presença da agricultura familiar. A pecuária leiteira também 
é forte na economia local, principalmente após a implantação dos grandes projetos minerais 
na região.

Além desses mercados vinculados a agricultura familiar, a economia local é movimentada 
pelos grandes projetos minerais instalados na região. Primeiro veio o projeto “Sossego” 
inaugurado 2004, com foco na exploração das reservas de cobre encravada na região. Este 
projeto representou para o município a primeira grande expansão urbana, pois com ele vieram 
melhoramentos significativos na infraestrutura do município. A implantação da Mina do 
Sossego, por exemplo, atraiu para o município aproximadamente 10 mil trabalhadores causando 
o primeiro “bum” populacional. Em 2013, iniciou o processo de construção do Projeto S11D, 
que segundo a responsável pelo empreendimento, aproximadamente 40 mil profissionais foram 
mobilizados desde o início das obras até sua conclusão (VALE, 2016).

Certamente, a mobilização e desmobilização de um volume tão grande de trabalhadores 
têm gerado muitas consequências, perversas, tanto do ponto de vista social, como do ambiental 
e cultural. Uma vez que esses tipos de empreendimentos deixam marcar profundas na sociedade 
desde seu período de estudos, quando iniciam as especulações de diversas ordens como 
especulação imobiliária, de serviços e do comércio local, tais pressuposições, causam de uma 
hora para a outra aumento significativo dos preços dos alimentos, alugueis, além das terras 
que passam a ser supervalorizadas causando um impacto decisivo na vida da população local,  
lançando inúmeras famílias à situação de vulnerabilidade social.
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2.2 ASPECTOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM CANAÃ DOS CARAJÁS 
(PA).

Os impactos dos fluxos migratórios podem ser analisados pelos mais diversos indicadores 
sociais ou ambientais. Neste trabalho em particular, o da garantia no atendimento aos direitos 
de crianças e adolescente se coloca como indicador primordial.

As análises, os ensaios e as tentativas de governo e sociedade colocarem as políticas 
públicas em prática deve considerar a criança e o adolescente como sujeito de direito. Para 
tanto, o processo de construção de uma política cultural inclusiva deve também considerar 
este público como protagonistas de sua própria história. 

Em Canaã dos Carajás/PA, os impactos que incidem negativamente no processo de 
garantia de direitos no presente e futuro de crianças, adolescentes e jovens, são: o inchaço 
populacional devido à migração de povos oriundos de várias regiões brasileiras em busca 
de melhoria de qualidade de vida; a insuficiência de políticas públicas capazes de sanar as 
necessidades básicas da população local; o aumento do número de famílias em situação de 
extrema pobreza; o aumento do desemprego e a desestruturação familiar. Neste contexto, 
algumas situações de violações de direitos têm se destacado ao longo dos últimos seis anos na 
cidade como: aumento da prostituição infanto-juvenil; aumento do trabalho infantil; aumento 
de casos de violência sexual; aumento do número de mortes por homicídio envolvendo jovens, 
dentre outros que afetam diretamente os seus direitos de cidadania. Tal cenário assemelha-
se às realidades de outras cidades amazônicas que têm a dinâmica territorial voltada para a 
economia extrativista, com foco na implantação de grandes projetos de extrações minerais. 

Dados do Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo (PDMAS), elaborado 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, em 2015, aponta alguns 
indicativos que requerem atenção e providências imediatas na busca de soluções para inibição 
de problemas que afetam a comunidade local, pois a cidade ainda vivencia os impactos gerados 
pela fase de desmobilização do processo de implantação e entrada da fase de operação do Projeto 
S11D, na qual a quantidade de operários empregados reduziu de 14 mil trabalhadores para 
pouco mais de 2,5 mil operários. Muitos desses trabalhadores desmobilizados e suas famílias 
ainda permanecem no município à espera de novas frentes de trabalho (CARAJÁS, 2015).

Os dados apresentados no PDMAS também revelam o alto índice de violência doméstica 
contra crianças e adolescentes, ocorridos no período de 2013-2015, por negligências de pais 
e ou responsáveis. Uma média de 300 casos de negligências de pais e ou responsáveis são 
registrados por ano pelo Conselho Tutelar de Canaã dos Carajás. A violência contra crianças 
e adolescentes é a segunda maior causa de atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar, 
destacando-se os abusos e a exploração sexual (CARAJÁS, 2015). 

Em relação ao Sistema de Garantia de Direitos local, este ainda possui muitas lacunas 
a serem superadas. Dentre estas, a baixa mobilização e interesse da sociedade civil para 
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participar da discussão e do acompanhamento das políticas públicas setoriais. A Exemplo 
disso, a revisão do Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual contra Criança e 
Adolescentes, realizado em 2016, constatou que pouco esforços foram feitos para implementar 
da primeira versão deste Plano, construído em 2012. Ou seja, as ações ficaram estagnadas 
por falta de articulação e forças políticas, restringindo-se a ocorrência de algumas ações 
de campanhas de conscientização da sociedade sobre o aumento da violação de direitos de 
crianças e adolescentes no município. 

Percebeu-se que há necessidade premente de fortalecimento de ações de atendimento ao 
direito das crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade e risco social no município 
de Canaã dos Carajás (PA). Neste sentido, uma parceria entre o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e a FUNCEL foi estabelecida a fim de intervir nesta realidade. 
Para tanto, propôs-se incluir o tema da Garantia de Direitos de Criança e do Adolescente, 
no projeto do Núcleo de Iniciação Cultural (NIC), pois chegou-se ao entendimento que a 
promoção da cultura, como direitos no município, deveria colocar a criança e o adolescente 
como prioridade absoluta na construção de uma nova política cultural.   

POLÍTICA CULTURAL E RELAÇÕES INTERCULTURAIS

Para instigar ainda mais nossas reflexões e análises, elucidamos os conceitos de política 
cultural e relações interculturais aqui adotados. 

Apreende-se a perspectiva de política cultural como um conjunto de iniciativas realizadas 
por diferentes agentes sociais, estando estes posicionados em estruturas governamentais e ou 
privadas, tendo como foco a satisfação das demandas culturais das comunidades nas quais 
atuam; e a promoção do desenvolvimento de suas representações simbólicas (BOTELHO, 
2016). Esta perspectiva conforma-se com os estudos de Certeau (2012) que a ela acrescenta, 
a não existência de política cultural sem que situações socioculturais possam ser articuladas 
em termos de forças que se defrontam e de oposições reconhecidas (CERTEAU, 2012). 

Por sua vez, a cultura é compreendida em seu caráter plural devendo, ainda ser 
reconhecida e respeitada em suas diferenças promovendo assim a interação de indivíduos, 
grupos e organizações de forma horizontal minimizando os conflitos por meio de diálogos 
interculturais (CERTEAU, 2012). Neste sentido, abraça-se o termo intercultural.

A interculturalidade refere-se à existência e interação equitativa de diversas culturas, 
assim como à possibilidade de geração de expressões culturais compartilhadas por meio 
do diálogo e respeito mútuo (UNESCO, 2005). Nesta perspectiva, o diálogo num ambiente 
multicultural depende de competências interculturais e reconfigurações de pontos de vista das 
pessoas e ou grupos participantes do processo de diálogo, de forma a promover a comunicação 
e o relacionamento adequado ao êxito de propósitos comuns. 
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Assim sendo, a nossa reflexão sobre a política cultural e os diálogos interculturais 
existentes no contexto da implantação do projeto NIC na Garantia de Direitos, ocorre desde 
sua fase embrionária, quando a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL), 
toma a decisão de avançar na construção de uma nova política municipal de cultura conectada 
com o Sistema Nacional de Cultura (SNC) promulgada em 29 de novembro de 2012; e o Plano 
Nacional de Cultura (PNC), de dezembro de 2010.

Os diálogos interculturais são exercitados a partir da relação do projeto NIC com outras 
políticas públicas municipais que se entrelaçam na garantia de direitos de cidadania: assistência 
social, saúde, educação, comunicação, esporte e habitação; além da rede do sistema de garantia 
de direitos da criança e adolescente de Canaã dos Carajás. Um desafio traçado com foco na 
promoção dos direitos de crianças e adolescentes a partir do acesso a arte e cultura, atendendo 
prioritariamente um público oriundo de famílias inscritas no cadastro único e vinculadas aos 
programas sociais de governo, como: minha casa minha vida e bolsa família.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (FUNCEL)

A Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer – (FUNCEL) foi criada pela Lei 
Municipal Nº226/2010, com o objetivo de incentivar a cultura, o esporte e lazer no município 
de Canaã dos Carajás (PA). Em sua trajetória de nove anos a Fundação vem atuando no 
processo de desenvolvimento da cultura e esporte local, seja na realização de programas e 
projetos próprios e ou, no apoio e fomento as manifestações artísticas e desportivas oriundas 
das comunidades residentes na zona urbana e rural (FUNCEL, 2017).

Sua estrutura organizacional é composta por um núcleo administrativo e dois núcleos de 
políticas setoriais. O primeiro, serve à gestão político-administrativa atendendo as demandas 
organizacionais da Fundação em sua totalidade. O segundo, trata-se do Núcleo de Esporte e 
Lazer (NIES) o qual gerencia a Política Municipal de Esporte e Lazer, atendendo as demandas 
das modalidades esportivas. O terceiro é o Núcleo de Iniciação Cultural (NIC) criado para 
gerir a Política Municipal de Cultura. De outro lado, sua estrutura física é composta por: um 
(1) prédio administrativo; uma (1) quadra esportiva aberta; um complexo esportivo contendo: 
quadra coberta (1); arquibancada com capacidade para 2000 pessoas; sala administrativa (1); 
salas multiuso (02); e sanitários masculinos e femeninos (2). 

Desta maneira, focandos os estudo no NIC, o qual tem o compromisso voltado para a 
construção de política cultural a ser empreendida no território, constatamos que antes de 2015, 
as ações do NIC foram voltadas exclusivamente para o cumprimento do calendário de eventos 
do município, o qual ja atingia o limite dos recursos humanos e financeiros disponíveis para 
a gestão da política cultural local. 

Um importante marco na trajetória do NIC ocorreu pelo envolvimento da FUNCEL 
nas ações de Mapeamento Cultural de Canaã dos Carajás e do I Fórum de Cultura de Canaã 
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dos Carajás, em 2015. Iniciativa financiada pelo Ministério da Cultura por meio de Edital do 
Programa Amazônia Cultural 2013. O I Fórum promoveu o encontro e reconhecimneto da 
diversidade cultural local, lotando a plenária da Câmara Municipal, com indivíduo, grupos e 
organizações atuantes nas mais diversas liguagens artisticas,  produtores culturais, mestres de 
cultura, vereadores, secretários municipais, gestores culturais da esfera pública e privada, que se 
encontraram pela primeira vez para celebrarem a própria existência. O I Fórum  suscitou reflexões 
sobre a importância da preservação do patrimonio cultural e do estímulo as manifestações 
artísticas tradicionais e contemporâneas, levando a FUNCEL a aprimora suas estratégias de 
trabalho rumo ao desenvolvimento da cultura local (AMAZÔNIA, 2015).

Nos últimos anos, a FUNCEL - NIC vem dedicando esforços na construção de mecanismos 
legais e ferramentas estratégicas em consonância com as Diretrizes do Plano Nacional de 
Cultura (PNC), do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e de suas recomendações básicas para 
a implantação do Sistema Municipal de Cultura (SMC). No período de 2014 a 2018, sob a 
assessoria da empresa Tallentus Amazônia2, avançou-se progressivamente na criação e realização 
de fóruns; conferências; mecanismos legais; conselho e fundo de políticas culturais; plano 
municipal de cultura; eventos culturais; programas e projetos conectados com as demandas 
das comunidades locais. 

Neste meio surgiu o projeto Núcleo de Iniciação Cultural na Garantia de Direitos, 
sob a aliança com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e 
assessoria da Tallentus Amazônia. 

3.2  NÚCLEO DE INICIAÇÃO CULTURAL NA GARANTIA DE DIREITOS. 

O NIC na Garantia de Direitos nasce ao final de 2017. Concebido com foco na inclusão 
sociocultural de crianças e adolescentes, por meio do acesso a arte e cultura, conectados com 
outras política públicas municipais, torna-se uma importante experiência de implantação 
de uma política cultural com abordagem intercultural voltada para a garantia de direitos de 
crianças e adolescentes residentes num território amazônico de alta vulnerabilidade e risco 
social. Sua consistência técnica e emergênte demanda, aliados ao interesses comuns de parceiros 
em potenciais, ávidos de contribuirem com a transformação de uma realidade indesejada, 
conquistaram quase que de imediato os recursos necessários para seus primeiros 12 meses. 
Tem-se portanto, o financiamento do CMDCA e da Fundação Itaú Social, acompanhados do 
envolvimento de orgãos municipais e organizações sociais vinculados à Rede do Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente atuante no município.

2  Empresa de Consultoria e Assessoria em Planejamento e Gestão Sociocultural. Atuante desde 2000 
em territórios amazônicos. Prêmio Nacional “Economia Criativa 2013” - - Novos Modelos de Gestão de 
Empreendimentos e Negócios Criativos - concedidos pelo Governo Federal - Ministério da Cultura (AMAZÔNIA, 
2015). Disponível em http://issuu.com/tallentus/docs/tallentusamazonia. Acesso em 26/03/2019. 

http://issuu.com/tallentus/docs/tallentusamazonia
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Desta feita, o NIC na Garantia de Direitos, caminha para o alcance de seu objetivo, 
qual seja, promover a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e risco social por meio de atividades artísticas e sócio-educativas que 
possibilitem o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e com a rede de proteção. 
Suas ações contemplam a realização de oficinas de expressões artísticas nas modalidades de: 
teatro, dança, artes visuais, arte popular e música direcionadas ao público na faixa etária de 
08 a 17 anos. Além de exposições e ou apresentações artísticas como estratégia de fomento 
ao protagonismo infantojuvenil, beneficiando crianças, famílias e a comunidade em geral. 
Inserem-se palestras socioeducativas e preventivas que estimulam o pensamento crítico e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; e a capacitação de agentes atuantes na 
Rede do Sistema de Garantia de Direitos.

Atualmente o projeto atende 344 crianças e adolescentes em três pólos: Residencial 
Canaã, Ginásio de Esportes e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro 
Novo Brasil. 

No Residencial Canaã, as ações ocorrem no Centro Comunitário gerido pela comunidade 
em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação. São atendidas prioritariamente crianças 
e adolescentes oriundas de famílias beneficiadas com Casas Populares do Programa Minha 
Casa Minha Vida. O bairro foi recém criado com remanejamento de 932 famílias oriundas 
de invasão, ainda não dispõe de posto de saúde, nem escola. Possui rede de esgoto, água e 
asfalto (FUNCEL, 2017).

No pólo CRAS Novo Brasil, as ações são vinculadas à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social (SEMDES). O bairro Novo Brasil foi criado por meio de invasão, 
tendo sido organizado pela Prefeitura em 2003, com a cessão de terrenos, ainda em processo de 
regulamentação. Possui escola municipal próximo ao bairro, posto de saúde anexo ao terreno 
da escola, rede de esgoto e água, com asfalto em parte do bairro. É priorizado o atendimento 
a crianças e adolescentes acompanhados pelo CRAS.

O terceiro pólo de ações trata-se do Ginásio de Esportes “Antonio Chorão” que integra o 
Complexo Desportivo da FUNCEL. Neste ocorre à interação do NIC com a política municipal 
de esporte. O pólo esta inserido numa área de invasão nomeada Paraíso das Águas, contendo 
rede de esgoto, asfalto, escola municipal e posto de saúde (FUNCEL, 2017).

A Secretaria Municipal de Educação conecta-se a proposta a partir do encaminhamento 
de alunos para participarem das ações do projeto por meio das coordenações de escolas 
existentes nos territórios focalizados pelo projeto; e do acompanhamento, avaliação e ajustes 
de processos com foco no alcance de resultado. Quanto à Secretaria de Saúde interliga-se 
através do atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Atenção Básica de Saúde, 
conforme demanda identificada e encaminhada via projeto NIC.
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Sendo assim, consideramos o maior desafio na construção de uma política cultural 
integrada, que se move pelas relações interculturais com outras políticas públicas municipais 
neste território amazônico, a capacidade dos agentes locais se perceberem enquanto protagonistas 
de uma rede de atendimento social com foco na transformação da realidade indesejada. Este 
desafio está relacionado às diferentes perspectivas culturais, políticas ideológicas, religiosas 
presentes no território e que disputam os espaços de reconhecimentos em cada campo de 
atuação. A questão é que ao perceberem que a política cultural assume o volante da iniciativa 
em questão, os protagonistas das demais políticas públicas que a integram demonstram um 
aparente temor do não reconhecimento de seus esforços específicos diante do sucesso de 
possíveis resultados a serem obtidos, dificultando o caminho a ser traçado rumo ao êxito do 
projeto. No entanto, constatam-se importantes avanços na política cultural e nas relações 
interculturais os quais são percebidos a partir dos contínuos diálogos estabelecidos pelo NIC 
com cada um dos órgãos, secretarias e ou grupos comunitários envolvidos. 

Dentre os avanços do processo encontra-se o estabelecimento de parâmetros teórico-
metodológicos e operacionais do projeto NIC, em fase de materialização - Projeto Político 
Pedagógico (PPP). O qual define os protocolos, atribuições e metodologias a serem aplicadas 
em diferentes situações, como: forma de acompanhamento do desempenho escolar dos alunos do 
NIC, acrescido de feedback com as escolas sobre os indicadores e a evolução da aprendizagem 
escolar.

A metodologia de aferição do desempenho do projeto NIC, foi definida junto com a 
Fundação Itaú Social e o CMDCA. Um conjunto de quatro indicadores básicos: evolução 
das habilidades artísticas; evolução da autoestima; evolução da capacidade do exercício do 
protagonismo e evolução da aprendizagem de crianças e adolescentes. As informações para a 
averiguação desses indicadores ficam a cargo do CMDCA e da Coordenação Pedagógica do 
NIC que aplicam questionários e entrevista semi-estruturados com os alunos, a cada dois meses.

Os resultados da pesquisa têm sido satisfatórios indicando que de fato o projeto está 
cumprindo seu objetivo. No universo de 64 crianças e adolescentes avaliados: a maioria 
(95%) teve uma evolução média à alta no desenvolvimento de habilidades artísticas. Foi 
levantado por meio desta pesquisa que a depressão é uma das principais preocupações entre 
os adolescentes. Diante disso, o NIC definiu que a próxima Mostra Cultural do projeto levaria 
o tema “Diversidade Cultural, ser diferente é normal” focando na discussão sobre a temática 
da diversidade. 56% dos alunos relataram ter evoluído na sua relação de convivência com 
familiares e comunidade (FUNCEL, 2019).

Em relação ao indicador de exercício do Protagonismo, 97% dos alunos responderam 
que houve uma evolução média ou alta no seu protagonismo. O projeto tem a preocupação 
de deixar os alunos à vontade para exporem suas ideias e expressarem sua arte. Exemplo 
disso, é a participação das crianças na organização das mostras culturais. Nota-se ainda a 
evolução dos alunos no desempenho escolar. Estes somaram 45% que informaram a melhoria 
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de desempenho escolar após sua entrada no projeto. Neste último indicador, a meta é diminuir 
em 50% a taxa de repetência e zerar o índice de evasão escolar entre os alunos a partir de sua 
inserção no projeto cultural (FUNCEL, 2019).

As capacitações de agentes sociais atuantes na rede do sistema de garantia de direitos 
também constituem estratégias de aproximação com os agentes atuantes na rede de proteção 
aos direitos de crianças e adolescentes. Assim, foram ao longo dos primeiros meses do projeto 
realizados ciclos de reuniões de nivelamentos com os técnicos da política de saúde, assistência 
social, educação e habitação. Durante as reuniões foi desenhada a realização do 1º Encontro 
da Rede: dialogando para garantir direitos. O evento contou com a presença de autoridades e 
técnicos de diversas áreas de conhecimentos para aprofundarem a discussões sobre políticas 
públicas voltadas para a criança e a adolescência, bem como os desafios do trabalho em 
Rede. O encontro destacou a necessidade da criação de um pacto entre as políticas públicas 
municipais a fim de evitar a descontinuidade de processos em desenvolvimentos em função 
de mudanças de gestores ou técnicos de referências. 

Para além das instituições estão às pessoas, sobretudo, as pessoas em processo de 
desenvolvimento integral. Neste sentido, não há barreiras burocráticas, técnicas, culturais e 
ou ideológicas que impeçam a conquista de resultados de esforços conjuntos na construção 
de uma nova forma de pensar e empreender nas políticas públicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa análise sobre os processos que foram e estão sendo empreendidos, para a construção 
de uma política cultural baseada no diálogo intercultural para a garantia de direitos de crianças 
e adolescentes, aponta para a necessidade da compreensão sobre o contexto do território no 
qual Canaã dos Carajás/PA está inserida, qual seja o território amazônico, uma vez que, é 
conhecendo o território que se compreende as relações de poder existentes.  

O território amazônico tem sido alvo de grandes empreendimentos econômicos 
subordinação aos interesses de corporações nacionais e internacionais em detrimento aos 
interesses das sociedades locais. Neste jogo de interesses, Canaã dos Carajás/PA com pouco 
mais de 24 anos, recebe um grande fluxo migratório, de pessoas que buscam emprego e 
consequente melhoria de qualidade de vida. Estes fluxos contínuos de pessoas tornam-se 
uma das principais características do município, que vem a ser conhecida como a terra das 
oportunidades, a “terra prometida”. 

A construção de uma política cultural baseada nas relações interculturais para a garantia 
de direitos de crianças e adolescentes, além do reconhecimento e respeito à diversidade cultural 
existente nas comunidades amazônicas, requer uma mudança do olhar sobre o papel da cultura 
como protagonista de transformações socioculturais e do seu potencial de integração das 
demais políticas públicas que se entrelaçam na garantia de direitos de cidadania.
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A implantação do Núcleo de Iniciação Cultural na Garantia de Direitos representa um 
importante marco na política cultura local. Este em consonante com as diretrizes nacionais 
de um conjunto de políticas que se entrelaçam, mas principalmente alinhado com a demanda 
premente da comunidade de Canaã dos Carajás, conduz os conhecimentos e as experiências 
adquiridas como subsídios aos ajustes e (re) construções de estratégias de superação de seus 
desafios, na perspectiva de efetivação dos resultados desejados.

O projeto NIC na Garantia de Direitos fomenta no interstício das suas relações, o 
diálogo intercultural, movendo uma rede de proteção à criança e adolescente, em busca da 
compreensão e apreensão dos conceitos e princípios que embasam as políticas públicas e o 
trabalho em rede. Este esforço nos faz refletir que vivemos uma época em que é mais que 
necessário nutrir os corações de crianças e adolescentes com o sentimento de otimismo 
chamando-os ao protagonismo, para que possam se perceber como sujeitos construtores de 
suas próprias histórias. 
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VOD: O BOM E VELHO MERCADO DE VÍDEO 
DOMÉSTICO

Gabriel Fliege de Lucena Stuckert 1

RESUMO: Este artigo procura abordar o atual tema do vídeo sob demanda (VOD), 
relacionando-o com o mercado de vídeo doméstico.  Tentaremos então determinar 
quais seriam as implicações em termos de política cultural que poderiam decorrer 
desta relação, caso a abordagem institucional da ANCINE se fundamentasse nos 
termos e paradigmas aqui apresentados. 

PALAVRAS-CHAVE: Regulação, políticas culturais, indústria audiovisual, vídeo 
por demanda, vídeo doméstico.

INTRODUÇÃO

Desde o final do ano de 2015 o vídeo por demanda tem figurado entre os temas 
relevantes de política cultural no Brasil, em função da publicação da Consolidação 
da visão do Conselho Superior do Cinema sobre a necessidade de construção de 
um marco regulatório do serviço de vídeo sob demanda2. 

A ausência de regulamentação deste tema também figurou como uma 
questão abordada pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE.  “O Futuro da 
regulamentação de VOD3” foi abordado no evento RioContentMarket de 2016, 
e no final daquele ano a Agência publicou uma Notícia Regulatória, que ficou 
disponível para contribuições até março de 20174. 

1 Mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro - UNIRIO (2016) e Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998) 
é Especialista em Regulação da Agência Nacional do Cinema (desde 2006).
E-mail: gabriel.stuckert@ancine.gov.br.
2 Disponível em: https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/CSC%20-%20
Consolida%C3%A7%C3%A3o%20Desafios%20VoD%2017%2012%2015_1.pdf, acesso em 
12/04/2017
3 Disponível em: https://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/o-futuro-da-regulamenta-
o-de-vod-ancine-apresenta-estudo-sobre-regula-o-do-v
4 Disponível em: http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/consultas-publicas/
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Questões como: a composição dos catálogos disponíveis, o espaço para o produto 
audiovisual brasileiro, a tributação dos produtos e deste serviço, especialmente em relação 
à Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica - CONDECINE, o 
monitoramento de informações relevantes deste segmento, além da eventual possibilidade 
de imposição de cotas de conteúdo, são pontos relevantes e que devem ser investigadas mais 
profundamente. 

A partir do surgimento do video on demand - VOD no contexto de indústria audiovisual, 
inserida no campo da indústria cultural, este artigo pretende abordar as questões apresentadas 
em relação ao tema proposto a partir de uma peculiar perspectiva de marketing, largamente 
utilizada pelos agentes econômicos deste mercado:  Se o VOD é sua locadora em sua casa, 
como ficariam as questões postas, partindo-se da premissa que este serviço é apenas uma 
forma tecnologicamente mais avançada de vídeo doméstico, onde tão somente são dispensadas 
as questões físicas (a loja-locadora e o suporte VHS-DVD). 

INDÚSTRIA CULTURAL

O Dicionário Crítico de Política Cultural, de Teixeira Coelho, possui, acerca do verbete 
“Indústria Cultural” as seguintes considerações:

O acordo de livre comércio estabelecido entre o Canadá e os EUA no início dos anos 
1990 define sob o rótulo de indústria cultural as seguintes atividades:

 a) a publicação, distribuição ou venda de livros, revistas ou jornais impressos em 
papel ou que podem ser lidos por intermédio de uma máquina (revistas em CD-ROM, 
por exemplo);

b) a produção, distribuição, venda ou exibição de filmes e vídeos;

c) a produção, distribuição, venda ou exibição de gravações musicais em áudio ou 
vídeo;

d) a produção, distribuição ou venda de música impressa ou em forma legível por 
máquina;

e) a comunicação radiofônica ou televisiva em aberto (broadcast), por assinatura ou 
no sistema pay per view (TV a cabo, transmissões por satélite).

(COELHO, 1999, P. 216 e 217)

A expressão “indústria cultural” é típica de países de inspiração cultural europeia-
continental, incluindo-se aqui o Canadá. Nos EUA, prevalece o termo “indústria do 
entretenimento”, que, além do cinema, do rádio, da televisão, dos discos, dos CDs, etc., inclui 
ainda a totalidade das diversões ao vivo, todos os tipos de atividades artísticas performáticas 
(teatro, dança), esportivas, espetáculos variados, cassinos, parques temáticos (Disneylândia, 
Universal Studios). Embora livros, revistas, periódicos sejam eventualmente incluídos nesta 
lista, nos EUA eles entram melhor sob a rubrica “indústria da informação”. A adoção de um 

not%C3%ADcia%20regulat%C3%B3ria%20CAvD%20para%20Consulta%20P%C3%BAblica.pdf, acesso em 
12/04/2017
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rótulo como “indústria do entretenimento” (ou “da diversão)” nos EUA, abrangendo os modos 
culturais do cinema, do teatro, da dança, etc., evitou, nesse país, uma considerável soma de 
discussões teóricas sobre, por exemplo, quais filmes considerar “cultura” e quais simples 
“diversão”. O lado de certa forma negativo desta opção é a restrição da aplicação do termo 
“cultura” apenas para modos de circulação extremamente restritos, como os universitários 
e os científicos. Um eco (ou talvez a origem) desta distinção encontra-se na insistência com 
que, na Inglaterra, os centros de cultura sejam sistematicamente chamados de art centers; 
considera-se nesse país que o termo cultura tem a propriedade de repelir o chamado “homem 
comum”, propenso a ver nesse rótulo uma referência a atividades abstratas, ligadas ao ensino 
e às classes dominantes, das quais se sente excluído5.

Assim, atividades culturais de alto grau de reprodutibilidade (livros, discos, vídeos, 
obras de arte, televisão e rádio) - os chamados bens culturais - o cinema especificamente e o 
audiovisual de maneira geral - constituem a indústria cultural. Uma indústria que se subdivide 
de acordo com o bem produzido. Por exemplo, as atividades da indústria cinematográfica 
incluem a produção, distribuição e exibição de filmes em película ou em formatos digitais; 
já a fonográfica produz e edita músicas de diversos gêneros em diferentes suportes, como 
discos, CD´s ou digitais; a indústria editorial faz a edição de livros, enciclopédias e similares6. 

A política cultural, como ciência da organização das estruturas culturais, tem por objetivo 
o estudo dos diferentes modos de proposição e agenciamento dessas iniciativas, bem como 
a compreensão de suas significações nos diferentes contextos sociais em que se apresentam.

Desta forma, política cultural pode ser entendida habitualmente como programa de 
intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários 
visando satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de 
suas representações simbólicas. 

Em outras palavras, a política cultural apresenta-se como um conjunto de iniciativas, 
tomadas por esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso dos bens 
culturais, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho 
burocrático por elas responsável. A forma que essas intervenções assumem pode ser de 
normas jurídicas, no caso do Estado, ou procedimentos tipificados, em relação aos demais 
agentes, que regem as relações entre os diversos sujeitos e objetos culturais, ou ainda, essas 
intervenções podem assumir a forma de ingerências diretas de ação cultural no processo 

5  COELHO, Teixeira, Dicionário Crítico de Política Cultural, Iluminuras, 2ª Edição, 1999, P. 216 e 217
6  “Lãs actividades culturales, de elevado grado de reproducción (libros, discos, vídeos, obras de aste, 
televisión y radio), los denominados bienes culturales y el cine, conforman la industria cultural. Uma industria que 
se desglosa a su vez em función Del bien suscetible de producción. Así y entre otras, la industria cinematográfica 
es la responsable de la producción, distribución y exhibición de películas em suporte cine o vídeo; la industria 
discográfica produce y edita piezas misicales de los diferentes gêneros existentes em suportes tales como discos 
o cintas; y la industria editorial es la encargada de la edición de libros, enciclopédias o similares.”  GARCIA, 
Manuel Cuadrado; e CONTRÍ, Gloria Berenguer, El consumo de servicios culturales, Esic editorial, 2002, P. 18 e 
19
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cultural propriamente dito, como por exemplo, a construção de centros de cultura, apoio a 
manifestações culturais específicas, etc.7

É influência relevante na fixação das políticas culturais o prisma de análise econômica 
da cultura e a formação de valor dos bens culturais e a perspectiva de formação da indústria 
cultural com a viabilidade de sua autossuficiência. 

Se uma obra tem algum valor estético reconhecido, seu preço aumenta com o passar 
do tempo8. Pesquisa realizada no mercado americano constatou que era mais comum um 
consumidor comprar um filme em DVD que ele já tenha assistido no cinema (e que ele o 
faz tão logo que possível) do que adquirir um filme desconhecido, inédito, que ele ainda não 
tenha visto.

Porém, as avaliações do valor estético de uma obra e o cálculo de seu valor comercial 
sofrem influência de fatores de incerteza, como a evolução da história da arte que promove 
reclassificações nas hierarquias do valor estético, as novas atribuições de obras, a aceitação 
dos novos movimentos artísticos pelas grandes instituições e os caprichos das modas9. 

Frequentemente se enganam os que acreditam que uma boa receita comercial deveria 
permitir a promoção de produtos que aliam os ingredientes do sucesso e alguma parcela de 
originalidade10.  Aliás, no audiovisual é frequente a produção de sequências11 e remakes12 de 
obras visando à exploração do sucesso em detrimento da originalidade.

INDÚSTRIA AUDIOVISUAL 

Dentro da indústria audiovisual, manteremos como foco central duas partes: a indústria 
cinematográfica, especialmente dentro do segmento de mercado de salas de cinema, pela 
importância estrutural dessa primeira “janela”, que inicia relações comerciais que podem 
permear toda a cadeia produtiva da indústria audiovisual e seus diversos modelos de negócio; 
e a televisão por assinatura ou TV paga, ou ainda, pelo conceito da Lei 12.485/2011, serviços 
de comunicação audiovisual de acesso condicionado13.  A redução do escopo de análise visa 
apenas permanecer no âmbito da competência regulatória legal estabelecida para a ANCINE.
7  COELHO, Teixeira, Idem, P. 293 
8  BENHAMOU, Françoise, A Economia da Cultura, Ateliê Editorial, 2007, P. 84.
9  Idem, P. 80
10  Idem, Ibidem. P 111
11  Estamos aqui nos referindo a filmes que são continuações, uns dos outros e não enquanto conjunto de 
planos e cenas que formam uma unidade de ação dramática. 
12  Remake é o termo hoje mais utilizado para uma refilmagem em que não há grandes alterações de 
perspectivas da narrativa da obra, enquanto reboot seria o relançamento de uma obra sobre uma nova perspectiva, 
uma nova inflexão sem continuidade necessária, onde mantém-se apenas os elementos que se vai considerar mais 
importantes da narrativa. 
13  Lei 12.485 de 12 de setembro de 2011 - Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) XXIII - 
Serviço de Acesso Condicionado: serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado, 
cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos 
audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo 
programado e de canais de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e 
protocolos de comunicação quaisquer. 
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A exploração comercial de um filme nos cinemas, cujas operações comerciais, na 
maioria das vezes, remuneram as partes através de participações percentuais incidentes sobre 
a arrecadação obtida nas bilheterias, envolve três diferentes agentes, a saber: Produtores, 
Distribuidores e Exibidores.

Os Produtores viabilizam a produção de um filme com a alocação de recursos monetários. 
Os distribuidores comercializam os filmes, realizando a publicidade dos mesmos e intermediando 
as operações de vendas entre produtores e exibidores. Já os Exibidores, programam os filmes 
para serem vistos pelos expectadores em salas de exibição14.

Assim, pode-se dividir as atividades da indústria cinematográfica, assim como seus 
agentes, em produção, distribuição e exibição. Dessa forma, a etapa de produção compreende 
basicamente as atividades de confecção do audiovisual propriamente dito, ficando isto a cargo 
de estúdios de cinema, cadeias de televisão e produtores independentes. O produto é um bem 
durável que pode ser veiculado em diversas mídias15. 

A ordem mais comum das “janelas”, ou melhor, histórica, para o filme de ficção seria: 
cinema, DVD, pay per view, TV paga (canal Premium), TV aberta, TV paga (canal básico)16.

A distribuição, que inclui publicidade e comercialização da obra, pode ser feita por 
meios físicos ou via transmissão de sinais pela rede de telecomunicações.  Já a exibição, que 
é feita pelas salas de exibição, corresponde à primeira interface com o consumidor17.

É de se destacar que já em 17 de abril de 2001 o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior através da Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
publicava um estudo intitulado “Cadeia produtiva cinematográfica - Diagnóstico e propostas 
do governo e setor privado”, no qual se destacam algumas questões que, em sua essência, 
ainda hoje poderiam embalar a “trilha sonora” da cadeia produtiva da indústria cinematográfica 
brasileira.18  

Pode-se dividir a cadeia produtiva específica da TV por assinatura em produção, 
programação, empacotamento e distribuição19. 

14  LUCA, Luiz Gonzaga Assis de, Um novo cinema? – Cinema Digital, Fundação Padre Anchieta – 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004, PP. 87 e 88.
15  EARP, Fábio Sá, O que é a economia do entretenimento, Em: Pão e Circo – Fronteiras e perspectivas da 
Economia do Entretenimento, Palavra e Imagem, 2002, P. 25
16  MENDONÇA, Leandro, O documentário e a ocupação preguiçosa do mercado. Em: Estudo de cinema 
- Socine - Sociedade brasileira de estudos de cinema e audiovisual, 1ª Edição, Annablume Editora, 2007, P. 252.
17  EARP, Fábio Sá. Idem.
18  Sobre a participação do Estado e os problemas no desenvolvimento do cinema no Brasil no período an-
terior ao golpe de 64, vale uma visita a obra de Anita Simis: “Estado e Cinema no Brasil”.
19  Cadeia de Valor, excluindo-se atividades não específicas do segmento, conforme o 
disposto na Lei 12.485 e o mapeamento disponível em: http://www.ancine.gov.br/media/SAM/
Estudos/Mapeamento_TvPaga_Publicacao.pdf, acesso em 12/04/2017

http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/Mapeamento_TvPaga_Publicacao.pdf
http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/Mapeamento_TvPaga_Publicacao.pdf
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A produção20 pode ser própria para o segmento, ou adquirida da produção feita para 
alguma das “janelas” anteriores, ou seja, o cinema ou o vídeo doméstico. 

A programação21, de acordo com o inciso XX do art. 2º da Lei 12.485/11 consistiria 
na “atividade de seleção, organização ou formatação de conteúdos audiovisuais apresentados 
na forma de canais de programação (...)”.  A programação, graças à multiplicidade de canais 
de veiculação, segmenta-se por nicho de mercado, tipo de conteúdo e temática, adotando um 
modelo bem distinto do modelo horizontal e genérico de programação da TV aberta22. 

 O empacotamento consiste na organização dos canais de programação que serão 
distribuídos para o assinante e esta atividade é desempenhada em regra pelas próprias 
operadoras. Os pacotes comercializados apresentam diversas formas, mas poderíamos dividi-los, 
sinteticamente em básicos, intermediários e premium. Os pacotes por sua vez são compostos 
por canais, que de acordo com a metodologia de classificação podem adotar diversas espécies 
de classificação23.

O conceito da atividade de distribuição, na cadeia de valores da TV paga distingue-se 
significativamente do que se consistiria na atividade para a cadeia de valores do cinema, já 
acima mencionada. Aqui, temos que distribuição consiste, de acordo com o inciso X do já 
mencionado art. 2º, nas 

atividades de entrega, transmissão, veiculação, difusão ou provimento de pacotes ou 
conteúdos audiovisuais a assinantes por intermédio de meios eletrônicos quaisquer, 
próprios ou de terceiros, cabendo ao distribuidor a responsabilidade final pelas 
atividades complementares de comercialização, atendimento ao assinante, faturamento, 
cobrança, instalação e manutenção de dispositivos (...), 

e sua regulação insere-se na competência regulatória da Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL. 

O VIDEO POR DEMANDA E O VIDEO DOMÉSTICO

Existem, basicamente, duas formas de transmissão nos serviços de vídeo por demanda.   
O conteúdo pode chegar ao usuário através de redes dedicadas das operadoras de TV por 
Assinatura ou através de serviços conhecidos como over-the-top (OTT), que se utilizam da 
rede mundial de computadores para chegarem aos usuários. 

20  A Lei 12.485 traz uma definição de produção e vai fazer a distinção entre produtoras, produtoras nacionais 
e produtoras independentes nos incisos XVII, XVIII e XIX do art. 2º.
21  Os incisos seguintes, XXI e XXII, assim como na produção, irão definir o que seria brasileira e o que 
seria brasileira independente.
22  Fonte: mesmo mapeamento já citado na nota de rodapé 19.
23  Para ver algumas, a fonte citada acima e a própria lei 12.485/11.
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Na primeira hipótese, ou seja, através de redes dedicadas das operadoras de TV por 
Assinatura, entendemos que, por chegar via tais redes dedicadas, não há dúvida que esses 
agentes já estariam dentro do escopo da Lei 12.485/11. 

 Quanto ao conteúdo, entretanto, nos parece que a Lei 12.485/11 não se aplicaria a esse 
tipo de serviço e dessa forma, se a ação da ANCINE estivesse amparada apenas por este marco 
regulatório, o assunto não estaria no escopo regulatório da ANCINE.  Isso por que, à luz da 
definição de Serviço de Acesso Condicionado (inciso XXII, art. 2º), o Vídeo por Demanda 
(VOD), por excelência - que não é oferecido em pacote de canais ou em modalidade avulsa 
de programação (à la carte) e nem como conteúdo programado avulso (pay-per-view) - não 
está abrangido pelo escopo da Lei 12.485/11.  

Menos ainda a hipótese dos prestadores de serviços de vídeo por demanda que utilizam 
as redes conhecidas como over-the-top (OTT), que se utilizam da rede mundial de computadores 
para chegarem aos usuários, os quais, por síntese, passaremos a chamar de VOD OTT, onde 
a realização de registro na ANCINE, em princípio, dar-se-ia apenas de forma derivada24.

Nos parece, entretanto, que Vídeo por Demanda não consiste num segmento próprio 
de mercado.   Defendemos aqui a opinião técnica de que Vídeo por Demanda representa, 
na realidade, apenas uma nova forma de prestar um velho serviço que faz parte de “antigo” 
segmento: o mercado de vídeo doméstico.  

Em termos práticos o “negócio” é o mesmo: “aluguel” ou “venda” de “filmes”, com 
a diferença de que agora estes são digitais, vendidos de forma virtual e, em regra, a crédito.   
Além do marketing realizado por diversos agentes de mercado deste segmento estarem 
constantemente reforçando a ideia neste sentido, a origem histórica25 de uma das maiores 
empresas de relevância mundial nesse ramo foi exatamente o vídeo doméstico, entregue em 
casa fisicamente pelo serviço de correios. 

Sendo este o caso, temos o seguinte: os valores de CONDECINE, seja para “vídeo 
doméstico”, seja para “outros mercados”, são os mesmos (hipótese de tributação indiferente). 

Os arts. 18 e 19 da MP 2.228-1/01 trazem obrigações de informações às empresas 
do segmento de mercado de vídeo doméstico, para as quais inclusive já há regulamentação 
e sistema na ANCINE (IN 64 - SAVI), o que traria de início o benefício de se estender 
obrigações de envio de informações sistematizáveis a esses agentes de mercado, caso esse 
fosse o entendimento da ANCINE. 

24  Na hipótese, por exemplo, de deter direito patrimonial sobre obra audiovisual, quando a necessidade de 
seu registro decorreria da necessidade do registro desta, assim como na hipótese do Parágrafo único do art. 22 
da MP. 2.228-1/01 em que “Para se beneficiar de recursos públicos ou incentivos fiscais destinados à atividade 
cinematográfica ou videofonográfica a empresa deve estar registrada na ANCINE”. Ainda nesse mesmo sentido, 
as vídeo locadoras, para cumprimento das obrigações de envio de informações dos arts. 18 e19 da referida MP, 
precisariam de registro, inobstante a atividade de locação de vídeo também não ter sido expressamente introduzida 
no já mencionado art. 22 da MP.
25  MEYER, Maximiliano, A História da Netflix, disponível em: https://www.oficinadanet.com.br/
post/15898-a-historia-da-netflix, acesso em 12/04/2017
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Finalmente, os agentes tradicionais do mercado de vídeo doméstico vêm experimentando, 
nos últimos anos, uma visível queda no volume e valor de negócios e na quantidade de agentes 
e parece-me que, além da natureza similar do negócio, agregar a necessidade de antigos agentes 
de mercado que vem numa curva de ganhos descendente, com novos agentes de mercado, que 
não deveria encontrar barreiras para essa nova abordagem digital ao mercado poderia trazer 
uma sinergia positiva para ambos os agentes, fortalecendo o segmento de vídeo doméstico 
como um todo (como por vezes se vê com o vinil na indústria fonográfica, por exemplo). 

Sendo esse o caso, a ANCINE deveria alterar o entendimento de que o segmento 
de mercado do Vídeo por Demanda estaria inserido em “outros mercados”, (nomenclatura 
tributária da CONDECINE) e sim em um “novo segmento de mercado” (grifos nossos) e 
que esse novo mercado seria análogo ao segmento de mercado de vídeo doméstico, estaria 
de acordo com a previsão do art. 7º XVII da MP 2.228-1/01, e dentro das atribuições e da 
competência regulatória da ANCINE. 

Haveria a possibilidade de se fixar, por exemplo, uma cota anual de distribuição de 
obras brasileiras, nos termos do art. 56 da referida MP.   Há agentes de mercados que iniciaram 
suas atividades empresariais relacionadas ao audiovisual no segmento de vídeo doméstico, uns 
com locação e outros com varejo.   As campanhas de publicidade aos consumidores, usadas 
por esses agentes, muitas vezes se aproveitam dessas similaridades, utilizando-se de chamadas 
como: “alugue sem sair de casa” – “sua locadora dentro de casa” – “mais que uma locadora” 
– “sua locadora evoluiu” – etc.  Inobstante não ter sido possível proceder a um levantamento 
para se verificar nesse estudo, parece que também há grandes semelhanças nos modelos de 
licenciamentos e de contratos de distribuição adotados para estes segmentos.

A crescente importância do segmento tem gerado repercussões entre os agentes de 
mercado, que tentam influenciar nas alternativas e possibilidades de políticas públicas, 
especialmente no âmbito da Regulação, tanto no sentido de ampliação (aumento de regras e 
restrições) quanto do sentido de sua redução (desregulação)26.

CONCLUSÃO

A partir de conceitos de indústria cultural e indústria do audiovisual, procuramos 
aqui inserir o tema do Vídeo por Demanda (VOD) a partir de uma premissa bem simples, 
reiteradamente utilizada pelos seus próprios agentes de mercado: o VOD é apenas a atualização 
tecnológica do vídeo doméstico. 

Prosseguindo com esta premissa, vimos que questões como: a composição dos catálogos 
disponíveis, o espaço para o produto audiovisual brasileiro, a tributação dos produtos e deste 
serviço, especialmente em relação à CONDECINE, o monitoramento de informações relevantes 

26  Nesse sentido ver: JANKAVSKI, André, Exame, fevereiro de 2019, 32 a 34, Disponível em: https://
exame.abril.com.br/revista-exame/todos-contra-a-netflix/  
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deste segmento, além da eventual possibilidade de imposição de cotas de conteúdo poderiam 
encontrar respostas a partir da interpretação dos marcos legais já existentes. 

Não estava (nem poderia estar) no escopo deste artigo investigar se em termos valorativos, 
as respostas aqui obtidas a partir desta interpretação seriam melhores ou piores que a construção 
de novos marcos legais e regulatórios.  O que nos pareceu peculiar, ao início da pesquisa, 
foi que nem a ANCINE, nem o Conselho Superior de Cinema aventaram a possibilidade de 
buscar soluções para o VOD a partir dos marcos regulatórios já existentes.

A cultura de que é necessária uma nova lei para a solução de um novo problema parece 
estar de fato arraigada, não apenas no imaginário popular, mas também nos agentes políticos 
do Estado brasileiro.  O conceito de que o Direito enquanto ciência não possui lacunas e o 
uso de analogia como fonte de direito com a finalidade de integração da lei parece terem sido 
esquecidos nos alfarrábios de introdução à ciência do Direito27. 

Sem querer colocar um ponto final em nenhum debate, ou mesmo em nenhuma das 
questões aqui exploradas, esperamos deixar como contribuição, não apenas o debate proposto, 
mas a perspectiva que a interpretação pode ser um instrumento poderoso para a formulação de 
alternativas de solução para novos problemas, partindo-se de ferramentas já experimentadas 
e testadas em hipóteses similares.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO DE JOGOS 
DIGITAIS: UMA VISÃO DOS DESENVOLVEDORES DE 

GAMES DO BRASIL E DA BAHIA
Carmen Lúcia Castro Lima1

Lynn Rosalina Gama Alves2

Matheus Novais de Brito3

RESUMO: A indústria de jogos digitais no Brasil ainda é bastante tímida, contudo 
os resultados do segundo Censo deste segmento, realizado no Brasil pela Ludus com 
financiamento do Ministério da Cultura apresentou um crescimento significativo 
de empresas no Brasil e na Bahia. Dentro desse contexto, é fundamental escutar 
os players dessa indústria e compreender este ecossistema. Particularmente, esse 
artigo procura, a partir da visão dos desenvolvedores de games do Brasil e da Bahia, 
identificar qual o papel e os desafios das políticas públicas para o desenvolvimento 
deste segmento no país. Para subsidiar essa discussão, serão analisados os dados 
do 2º Censo da Indústria de Jogos Digitais e da pesquisa realizada junto aos 
desenvolvedores de games na Bahia, pelo Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais 
– UFBA/UNEB.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas, Cultura, Jogos digitais, Desenvolvedores.

INTRODUÇÃO

A indústria de jogos digitais apresenta um crescimento em todo o mundo. 
Em 2019 a previsão é que a indústria atinja o faturamento de US $ 138 bilhões de 
acordo com o relatório do TechCrunch4 e o Morgan Stanley5. No cenário brasileiro, 
a indústria ocupa o maior mercado de games da América Latina, equivalendo a 
US$ 1,5 bilhões e o décimo terceiro no ranking mundial, de acordo com os dados 
apresentados pela  Newzoo em 20186. Tais dados estão sintonizados com os resultados 
1  Mestre em Economia. Doutora em Cultura e Sociedade. Professora Adjunta da Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB). carmen.lima20@gmail.com
2  Doutora em Educação, Pós-doutora em Jogos eletrônicos e aprendizagem. Professora da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA)  lynnalves@gmail.com
3  Bacharel em Ciência e Tecnologia pela UFBA
4  Disponível na URL: https://techcrunch.com/2019/01/02/will-the-gaming-industry-clutch-
up-in-2019/ . Acesso 16 Fev. 2019
5 Disponível na URL: https://finance.yahoo.com/news/6-bullish-video-game-trends-
for-2019-150202654.html. Acesso 16 Fev. 2019
6  Disponível na URL: https://newzoo.com/insights/infographics/brazil-games-market-2018/ . 
Acesso 16 Fev. 2019

mailto:carmen.lima20@gmail.com
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https://finance.yahoo.com/news/6-bullish-video-game-trends-for-2019-150202654.html
https://finance.yahoo.com/news/6-bullish-video-game-trends-for-2019-150202654.html
https://newzoo.com/insights/infographics/brazil-games-market-2018/
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do último censo realizado pela Ludens, empresa responsável pelo diagnóstico relativo ao 
período 2013 – 2018, que apontou um crescimento da indústria brasileira e da baiana. 

Nesse contexto, a preocupação com o desenvolvimento de políticas que possam 
viabilizar, subsidiar e estruturar a indústria é fundamental. Um dos aspectos relacionados 
com tais preocupações é a formação inicial dos futuros profissionais que desejam atuar nesse 
ecossistema. Tais processos de formação já vêm sendo realizado há mais de 10 anos na região 
sul e sudeste e nos últimos cinco anos crescendo na região nordeste e especialmente na Bahia 
que no período de 2017 a 2018, começou a oferecer em Instituições de Ensino Superior - IES 
públicas e privadas, três cursos presenciais (UNEB, UNIME e IFBA) e futuramente um a 
distância (IFBA), objetivando qualificar profissionais nessa área e consequentemente a cena 
baiana na área de games. 

O aumento destes processos de formação além de atender uma demanda das empresas 
para ter em seus quadros mão de obra qualificada, possibilita uma formação crítica desses 
profissionais que podem fortalecer movimentos que já vem sendo realizado no país com 
o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, o extinto 
Ministério da Cultura – MINC e Associações existentes, a exemplo da ABRAGAMES, para 
definição de políticas voltadas para a indústria de games.

Com o objetivo de analisar esse contexto e socializar os resultados da pesquisa realizada 
com os desenvolvedores baianos, com o intuito de subsidiar o delineamento de políticas, 
inicialmente em nível micro e quiçá em nível macro.

Para tanto, este artigo está dividido em cinco seções. Na primeira iremos apresentar 
e discutir o processo de evolução da indústria de games no Brasil. Na segunda seção serão 
discutidos os principais resultados do 2o. Censo da indústria de games no Brasil, contrastando 
sempre que possível com os dados do 1o. Censo. 

A terceira seção apresenta o cenário baiano da indústria de games e posteriormente 
os resultados da pesquisa realizada nos meses de agosto a setembro de 2018 com os players 
deste segmento, apontando seus principais desafios. E finalmente nas conclusões indicamos 
as ações futuras para socializar tais resultados com distintos segmentos afins, de criar uma 
agenda de discussão que subsidie a construção de políticas que viabilizem e fortaleçam a 
indústria no estado.

EVOLUÇÃO DA POLÍTICA PARA A INDÚSTRIA DE JOGOS DIGITAIS NO 
BRASIL 

Zambon e Carvalho (2016) ao discutirem a evolução das políticas culturais para os 
jogos digitais (games) no Brasil, registram que apesar de em sua origem terem sido abordados 
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apenas como software, os jogos digitais foram se consolidando enquanto produto cultural e 
criativo, ganhando status de audiovisual interativo. Este cenário se modificou a partir de 2003, 
na gestão do ministro da cultura Gilberto Gil, com a criação do edital Jogos BR em 2004, 
sendo incluídos em 2011 na Lei Rouanet. Tais políticas culturais passaram a privilegiar os 
setores audiovisuais emergentes, como os jogos digitais (LIMA; ALVES, 2018).

Em 2014, surge uma iniciativa importante para o segmento de jogos digitais por parte 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que subsidiou o I 
Censo desta indústria, se constituindo em um marco, na medida em que foi fundamental para 
identificar os limites e possibilidades da indústria de games (BNDES – FUSP, 2014). 

Como fruto desse estudo, houve a criação do Grupo de Trabalho interministerial para 
os games, como proposta de discutir e elaborar políticas públicas para os jogos. O seu objetivo 
era fortalecer o setor de games no Brasil para estimular o desenvolvimento de novos títulos 
nacionais.

Tais resultados, também, contribuíram para a criação do edital da Agência Nacional 
de Cinema – ANCINE, através do Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro - 
Prodav – 14/17 que tradicionalmente se caracterizava como propostas voltadas apenas para 
cinema e vídeo, abriu espaço para jogos digitais. O referido edital teve na sua primeira versão 
123 projetos de jogos eletrônicos para a exploração comercial em consoles, computadores ou 
dispositivos móveis inscritos. Foram seis projetos aprovados no final, inclusive um projeto 
da Bahia, o jogo Árida da AOCA, estúdio incubado na UNEB (LIMA; ALVES, 2018). 

Na segunda edição do Prodav, tiveram 167 projetos inscritos e foram contemplados 
22 projetos e novamente a Bahia teve outro projeto aprovado, o jogo Elderand, da Finesher 
estúdio Ltda.

Nesse percurso, o MINC financiou a realização do 2° Censo da Indústria Brasileira 
de Jogos Digitais realizado pela Ludus. Os dados foram divulgados em setembro de 2018 e 
revelaram que, entre 2013 e 2018, o número de estúdios desenvolvedores da games passou de 
142 para 375 no período7. A pesquisa concluiu que, nos últimos dois anos, 1718 jogos foram 
produzidos no Brasil, sendo 43% deles desenvolvidos para dispositivos móveis, 24% para 
computadores, 10% para plataformas de realidade virtual e aumentada e 5% para consoles. Ao 
todo, 874 são classificados como jogos educativos e 785 para o entretenimento (SAKUDA; 
FORTIM, 2018). 

É interessante destacar que nos dois censos realizados foi evidenciado o crescimento 
da produção de jogos educativos, inclusive em 2018 indicando um número maior que no 
censo anterior. Embora não seja objeto deste artigo é importante pensar sobre esse dado que 

7 Entre o dia 3 de maio e 13 de junho de 2018, 375 desenvolvedoras foram ouvidas, além de 85 empresas 
apoiadoras e 235 profissionais autônomos.

http://g1.globo.com/tudo-sobre/bndes/
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pode apontar uma sensibilidade dos espaços escolares para interagir com os jogos digitais, 
se aproximando da linguagem que seduz alunos de distintas faixas etárias.

O Ministério da Cultura (Minc) e a Agência Nacional do Cinema (Ancine) anunciaram, em 
dezembro/18, que seriam investidos mais de R$ 35 milhões para a produção e comercialização 
de jogos eletrônicos, além de mais R$ 10 milhões em aceleradoras de produtoras de games. 
Pela primeira vez, o apoio governamental contemplaria projetos de realidade aumentada e 
realidade virtual. A política incluiria, também, ações de comercialização, o marketing e a 
capacitação de empreendedores8. Os projetos seriam selecionados por meio de três editais 
da Ancine Contudo, as mudanças governamentais no país, podem significar um retrocesso, 
considerando a extinção do MINC em 20199.

DESAFIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: PRINCIPAIS RESULTADOS 
DO 2º CENSO DA INDÚSTRIA DE JOGOS DIGITAIS

De acordo com dados do 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, financiado 
pelo Ministério da Cultura e realizado pela Ludus, de 2013 a 2018, o número de estúdios de 
desenvolvimento de jogos digitais no Brasil passou de 142 para 375. O estudo identificou 
que dentre essas desenvolvedoras de games, 85 são empresas de apoio e 235 profissionais 
autônomos (SAKUDA; FORTIM, 2018). 

Um dos aspectos que o referido Censo procurou aferir, foi a percepção dos desenvolvedores 
de games em relação às políticas governamentais.  Para investigar este aspecto, a pesquisa 
entrevistou 231 empresas de jogos digitais.

Foi questionado, inicialmente, sobre a procura de atendimento governamental. A reação 
dos respondentes mostrou-se equilibrada: 48,2% das desenvolvedoras procuraram alguma 
instância pública, enquanto 51,8% disseram não ter procurado o governo. No que diz respeito 
ao conhecimento de ações governamentais, pode-se considerar que os desenvolvedores estão 
bem informados. Foram apresentados os seguintes resultados: 45,5% registram não só conhecer, 
mas também já ter participado de alguma ação; 29,4% citaram não ter participado, apesar de 
conhecerem ações específicas; 18,2% sabem que iniciativas do gênero existem, mas não as 
conhecem muito bem. E apenas 6,9% das desenvolvedoras dizem não conhecer nada sobre 
ações governamentais de incentivo à indústria de jogos digitais (SAKUDA; FORTIM, 2018).

Sobre a importância do governo para o desenvolvimento do setor, 62,8% das empresas 
apontaram ser muito importante. Já 21,6% dos respondentes consideram importante; 9,1% 
consideram que o governo é pouco importante para o desenvolvimento da área de jogos 
8 https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/com-investimento-recorde-minc-e-ancine-lan-
am-novas-linhas-de-financiamento
9  Em Janeiro de 2019, o Ministério da Cultura foi extinto, sendo suas atribuições incorporadas ao recém-
criado Ministério da Cidadania, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura. Nesse sentido, a continuidade 
dessa política, até o momento de elaboração desse artigo, estava incerta.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Cidadania
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digitais; 3,9% das desenvolvedoras apontam o governo como não importante e 2,6% não 
sabem responder (SAKUDA; FORTIM, 2018).

Foi questionado, aos desenvolvedores entrevistados, quais seriam os maiores desafios 
para as empresas de games no Brasil. O quadro 1, divide esses em 10 categorias.

Quadro 1: Categorização dos desafios encontrados pelas empresas de games no Brasil.

Desafios Aspectos a serem superados

Tributação e taxação. Alta carga tributária;
Tributos não específicos.

Burocracia. Muitas rotinas administrativas para abertura de negócios
Fuga de empresa para o exterior, pela facilidade oferecida

Cursos específicos Falta de ambientes de preparo de boa mão de obra especializados;
Necessidade de diversificação dos cursos técnicos e gerenciais focados na indústria 
de jogos.

Oferta de profissionais Dificuldade de encontrar e manter profissionais qualificados na área de jogos;
Formação de profissionais que saibam também dialogar com áreas correlatas (jurí-
dicas, trabalhistas, administrativas, mercadológicas).

Regime de trabalho/contra-
tação

O grande custo do regime de contratação formal, assegurar todos os direitos dos 
trabalhadores.

Rotinas de administração do 
negócio.

Poucas noções sobre as rotinas administrativas de um negócio por parte do empre-
endedor da área de jogos digitais

Público-alvo  Identificação do perfil dos jogadores;
Fidelização dos consumidores

Rentabilidade do negócio Manutenção do negócio rentável e autossuficiente;
Volume de recursos para criação da empresa;
Disponibilidade de capital inicial;
Alto custo de bons equipamentos para a manufatura e concretização dos projetos

Eventos Custos com o comparecimento a eventos

Manutenção das atividades 
de desenvolvimento

Os negócios em sua maioria ainda são pouco rentáveis;
Os sócios e os trabalhadores das desenvolvedoras frequentemente precisam exercer 
outras atividades para se manter financeiramente.

Propriedade intelectual Dificuldade de encontrar informações ou profissionais que conheçam a legislação 
regulamenta a propriedade intelectual dentro do setor.

Fonte: 2º Censo da Indústria de Jogos Digitais

Pode-se observar que os pontos mais citados pelos os entrevistados estão relacionados 
com a melhoria do ambiente de negócios para as empresas. Nesse sentido, as sugestões de 
ações ao governo apresentam como temas predominantes aspectos relacionados fatores à 
competitividade, a saber: tributação, investimentos, Microempreendedor Individual (MEI), 
editais, burocracia, coworking, capacitação, regulação e eventos.

Em relação a ações para melhorar o ambiente de negócios pode-se destacar a tributação. 
Os entrevistados sugerem modalidades de isenção completa de impostos enquanto outros citam 
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redução da taxação sobre os equipamentos e de incentivo fiscal para as desenvolvedoras. Para 
melhorar a competitividade das empresas seriam necessário investimento sistemático no setor, 
de modo a viabilizar mais projetos e capacitar os profissionais e empreendedores e um maior 
volume de recursos não reembolsáveis e investimento de risco sem a mesma expectativa de 
retorno do capital empreendedor.  Uma das sugestões dizia respeito ao enquadramento do 
desenvolvedor de jogos digitais e dos afazeres da economia criativa como MEI – o programador 
e desenvolvedor de software não pode se formalizar como MEI atualmente. A redução da 
burocracia para a fundação e manutenção da empresa, também, é sugerida frequentemente 
(SAKUDA; FORTIM, 2018).

As desenvolvedoras dizem que uma legislação adequada para o setor é necessária, em 
decorrência da grande dificuldade de enquadramento dos projetos de jogos digitais em editais 
de áreas correlatas. A equidade com outras áreas culturais nos mecanismos de fomento, como 
a Lei Rouanet, também é demandada. (SAKUDA; FORTIM, 2018).

Já em relação as políticas públicas de apoio direto, os entrevistados mencionam a 
necessidade de editais específicos para jogos digitais e não só para animação ou sonorização 
separadamente. As respondentes mencionam ainda a ideia de editais regionais e redistribuição 
do orçamento de grandes editais e maior número de editais menores e para pessoas físicas, 
estudantes, iniciantes e profissionais que não possuem CNPJ. As desenvolvedoras também 
sugerem espaços de coworking públicos e mantidos por alguma das instâncias governamentais 
(SAKUDA; FORTIM, 2018). 

Em que pese a existência de cursos de jogos digitais em todos as unidades federativas, 
os entrevistados citam a necessidade de oferecer mais capacitação e formação especializada 
para a preparação de mão de obra para a indústria nacional. Também são demandados apoio 
para atendimento aos eventos bem como a descentralização deles são mencionadas (SAKUDA; 
FORTIM, 2018). 

O SEGMENTO DE JOGOS DIGITAIS NA BAHIA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

A cena de jogos de digitais na Bahia inicia timidamente com a ação de dois grupos 
de pesquisa. O Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais10, vinculado a Universidade do 
Estado da Bahia e o Interactive Digital Entertainment11 da Universidade Federal da Bahia, 
criados em 2002 e 2004 foram responsáveis por representar o estado da Bahia no processo de 
desenvolvimento de jogos digitais no cenário acadêmico. Cabe destacar também o papel do 

10  www.comunidadesvirtuais.pro.br
11  https://indigente.github.io/
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Instituto de Tecnologia e Educação do SENAI que desenvolveu distintos ambientes interativos, 
inclusive games para educação profissional (ALVES; LIMA, 2018b).

Nesse contexto, os desenvolvedores independentes que foram emergindo, sentiram 
a necessidade de se estruturarem como coletivo com o intuito de buscar alternativas que 
viabilizassem a consolidação da indústria e processos de formação mais voltados para suas 
demandas e necessidades, dando origem a um coletivo de desenvolvedores independentes que 
contribuiu para em 29/09/14, ser criada a BIND - Bahia Indie Games Developers que reúne 
estúdios, desenvolvedores, grupos de pesquisa vinculados as universidades, entusiastas e 
demais interessados no setor de games do estado com o objetivo de “estimular o crescimento da 
plataforma no nosso estado e ampliar o conhecimento dos seus membros através de apresentações 
e discussões sobre os assuntos relacionados à plataforma” (ALVES; LIMA, 2018b).

Outro movimento importante, devido a aprovação de um projeto no edital da Ancine, 
o jogo Árida, é a integração os desenvolvedores de animação com os de games, dando origem 
a GAMA – Associação dos Desenvolvedores de Games e Animação. Além disso, com a 
inauguração do Parque Tecnológico, foi possível unir estúdios de games, a exemplo da Sinergia, 
Moovi Estúdios Criativos e Unique.

Ao longo dos últimos quinze anos o segmento no estado foi sendo estruturado de forma 
tímida e flutuante. O cadastro dos associados da BIND12 identifica que, em 2017, existiam 
41 empresas que desenvolviam games no estado. Em que pese não ser uma amostra científica, 
as informações desse coletivo podem fornecer pistas sobre a organização do segmento na 
Bahia, tais como:

● A partir de 2013, houve uma expansão significativa do número de desenvolvedores;

● Há um alto grau de informalidade entre os desenvolvedores do coletivo em que 26 grupos, ou 

seja, 63% não era regularizada;

● O conjunto desses estúdios construiu 165 projetos, sendo 117 publicados; 

● Havia 185 profissionais envolvidos no desenvolvimento dos projetos;

Já considerando os dados do 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, financiado 
pelo Ministério da Cultura, entre 2013 e 2018, o número de estúdios na Bahia cresceu para 
de 5 para 12. Tanto em 2013 como 2018, o estado está em 10º lugar no cenário nacional, o 
que representa um percentual de 3,3% (SAKUDA; FORTIM, 2018).

Uma das características do segmento de jogos digitais na Bahia é a produção de jogos 
no âmbito das Universidades. Atualmente, existem três cursos de Graduação Tecnológica em 
Jogos Digitais no estado: a UNIME com ênfase na programação, a UNEB que possui uma 

12  O acesso ao cadastro foi possível por intermédio da liberação dos dados pelos coordenadores Victor 
Cardoso e Filipe Pereira.
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abordagem mais sistêmica, ao abordar na sua grade curricular programação, roteiro, arte e 
design de jogos, captação de recursos, gestão e o IFBA – Lauro de Freitas também com ênfase 
na programação, inclusive com a proposta deste curso na modalidade a distância. Outras 
instituições discutem novos cursos, a exemplo da UFRB e do IFBaiano. 

O processo de criação de jogos na Bahia, também, tem se caracterizado por uma forte 
identidade cultural. Pode-se tomar como exemplos o jogo de aventura e survival no sertão 
chamado Árida; o game de ação Guerreiros Folclóricos e os históricos Dois de Julho; Tower 
Defense”; Búzios: Ecos da Liberdade e Sociedade Nagô13. 

Pode-se afirmar que na Bahia, também, não há uma política estruturada voltada para o 
desenvolvimento do segmento de jogos digitais. Entretanto, é possível identificar iniciativas 
isoladas ao longo dos últimos dez anos, a exemplo dos editais da FAPESB, SEC e SECULT.

Em 2010, foi lançado, pela SECULT/BA, o Diagnóstico do Audiovisual da Bahia” 
que mapeou o desenvolvimento do segmento sob a perspectiva da cadeia de produção baiana, 
considerando que o setor do audiovisual contempla a produção de filmes para o cinema, 
produtos para a televisão, vídeos para propaganda e publicidade, bem como jogos eletrônicos 
(SECULT, 2010).

Em 2008, a FAPESB criou o Comitê Gestor do Projeto Game Cluster que visava à 
criação de um polo de excelência de games e animação 3D na Bahia. Este comitê surgiu a 
partir da articulação e da criação de um termo de cooperação técnica entre FAPESB, SICM 
(Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração) e SECTI (Secretaria da Ciência, Tecnologia 
e Inovação). Além desses, havia a participação de representantes da Secretaria da Cultura, 
das universidades, IES e dos desenvolvedores do estado da Bahia. Contudo, os interesses 
distintos e os níveis diferenciados de envolvimento com o propósito do projeto, dificultaram 
a concretização dos objetivos e efetivamente o recurso nunca foi recebido apesar dos projetos 
terem sido aprovados nos editais (ALVES; LIMA, 2018b) 14.

Não obstante à descontinuidade de iniciativas de políticas públicas, merece destaque 
o papel da FAPESB no processo de consolidação dos grupos de pesquisa que desenvolvem 
jogos digitais, bem como o fortalecimento da pequena indústria, a exemplo da Sinergia que 
ganhou mais de um edital para financiar a produção de jogos. Este reconhecimento foi indicado 
também no Relatório do BNDES que indica a FAPESB como a Fundação de Amparo à Pesquisa 
que mais financiou projetos para desenvolvimento destes artefatos culturais. Outro ponto 
positivo para Bahia, foi o reconhecimento neste mesmo relatório do Comunidades Virtuais 
da UNEB como o grupo dentro de uma instituição de ensino e pesquisa que mais produziu 
jogos (ALVES; LIMA, 2018b).

13  https://www.vice.com/pt_br/article/wj97yn/como-e-desenvolver-jogos-em-diferentes-regioes-do-Brasil
14  Ressaltamos que os autores deste artigo tiveram envolvimento direto com o histórico e ações registrados 
aqui.



979

É importante ressaltar que outras agências de fomento como FINEP, CAPES e CNPq, 
assim como os financiamentos da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e os dois 
editais de Cultura Digital da SECULT/BA, impulsionaram o desenvolvimento de grupos de 
desenvolvedores. Destacando-se o Comunidades Virtuais que no período de 2005 a 2018, 
produziu 14 jogos, sendo que dois deles para o Polo Petroquímico em 2008 quando completou 
30 anos (ALVES; LIMA, 2018b).

Contudo, o período de 2015 a 2018 apresentou uma baixa significativa na publicação de 
editais de fomento para desenvolver jogos, tanto para a indústria como para as universidades. 
Apesar disso, foi possível aprovar dois projetos no Edital da Ancine, três jogos pelo edital de 
Cultura digital da SECULT e o apoio da CAPES para desenvolver na universidade dois jogos. 
Os editais ocupam um lugar fundamental na consolidação da indústria baiana, considerando 
que os estúdios de games do estado tem histórico tímido de produções independentes, isto é, 
sem financiamento público.

DESAFIOS DE POLÍTICAS PARA JOGOS DIGITAIS NA BAHIA: A VISÃO 
DOS DESENVOLVEDORES DE GAMES

Esta seção terá como base os dados de uma pesquisa realizada junto a empresas 
desenvolvedoras de games no estado da Bahia. A investigação partiu de uma perspectiva 
qualitativa e colaborativa, na medida em que só pode ser realizada mediante a participação 
dos players que diariamente constroem a indústria de Jogos Digitais na Bahia. Inicialmente 
partimos do banco de dados do coletivo BIND – Bahia Indie Game Developers, grupo criado 
em 2014 com o objetivo de estabelecer um diálogo com os desenvolvedores, pesquisadores e 
interessados na área. Após um período sem atividade durante os anos de 2016 e parte de 2017, 
a BIND se reestruturou e em 2018, o grupo realizou ações como Game Jam, Build Meetings, 
palestras, a participação e organização de eventos junto com as universidades públicas do 
estado, como a UNEB e a UFBA.

Assim, partimos do mapeamento existente na BIND onde localizamos 43 grupos 
cadastrados, dos quais 17 possuíam CNPJ, enquanto 26 se encontravam na informalidade. A 
princípio foram entrevistados os CEO das empresas com CNPJ, que lançaram no mínimo três 
jogos e continuam ativas e que estão associadas ao coletivo BIND, ou que têm experiência 
comprovada em outros projetos. Dentro desse grupo foram encontradas apenas 4 empresas. 

Com o objetivo de ampliar a escuta dos players que constroem essa história no estado, 
ampliamos para todos os envolvidos com o sem CNPJ que tinham o interesse em participar da 
pesquisa, envolvendo então 10 sujeitos. Posteriormente, envolvemos mais 5 grupos que não eram 
cadastrados na BIND, mas estavam envolvidos com o desenvolvimento de games no estado, 
totalizando 15 participantes na pesquisa. É importante registrar que dos grupos contactados, 
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apenas um se recusou a participar, pois ao analisar o roteiro da entrevista, compreendeu que 
as questões caracterizavam uma consultoria e não tinha interesse em contribuir. 

Destacamos que tal sujeito marcou e desmarcou 3 encontros antes de cancelar de vez 
sua participação e que as questões norteadoras da entrevista não tinham nenhum caráter de 
identificar informações para propor processos de consultoria, até por que não é esse o objetivo 
da pesquisa, dos pesquisadores e das universidades envolvidas.

A validação das questões da entrevista foi realizada por 4 membros do grupo de 
pesquisa Comunidades Virtuais – UFBA que não tinham vinculação com este projeto e por 
um dos coordenadores do Coletivo BIND. As sugestões indicadas foram acatadas e incluídas 
na versão final do roteiro.

 No período de Agosto a Setembro de 2018 foram realizadas 15 entrevistas semiestruturadas 
que foram gravadas após a autorização dos sujeitos e transcritas no final. Os encontros ocorreram 
nos locais indicados pelos entrevistados, ora em suas empresas ora em lugares marcadas 
pelos mesmos. Realizamos 2 entrevistas com players que estavam fora de Salvador através 
do Skype, mas que tinha empresas baianas.

O roteiro de entrevista investigou dados sobre a empresa e aspectos relacionados com 
o desenvolvimento e dificuldades encontradas. Uma das questões analisadas foram os desafios 
e as ações necessárias para o desenvolvimento do segmento de jogos digitais na Bahia. Os 
dados são apresentados e discutidos abaixo.

Os entrevistados reconhecem que o cenário de games na Bahia vem crescendo e se 
mobilizando, porém, ainda existem desafios a serem superados. Neste sentido, os players 
foram questionados sobre: “Quais são os principais desafios da empresa na indústria de jogos 
da Bahia?” No quadro abaixo foi sistematizado os principais desafios apontados.

Quadro 2: Categorização dos desafios encontrados pelas empresas de games na Bahia.

Desafios Aspectos a serem superados

Formação de Recursos 
Humanos

• Mão de obra especializada na área de desenvolvimento
• Profissionais qualificados de outras áreas trabalhando com games (pedagogos, 

psicólogos, etc.)
• Inovação

Captação de Recursos • Demanda regional
• Continuidade de linhas de financiamento
• Captar novos clientes
• Taxação

Articulação de Empresas • Articulação entre os desenvolvedores
• Criação de eventos
• Promoção da cultura de jogos
• Deslocamento da concentração do eixo Rio-São Paulo

Profissionalização do 
cenário

• Visão Empreendedora
• Pensar projetos como produtos para o mercado

Fonte: ALVES; LIMA. 2018ª
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As múltiplas respostas dadas pelas empresas foram enquadradas nesses desafios e o 
número de ocorrências de categoria nas respostas foram de 9 em “Captação de Recursos”, 7 em 
“Formação de recursos humanos”, 6 em “Articulação de Empresas” e 3 em “Profissionalização 
do cenário”. Percebe-se que estes desafios não se referem apenas a Bahia e ao segmento dos 
games, mas a área de cultura de maneira geral. 

As demandas que emergem das empresas, entram em consonância com a avaliação 
de Fleury et al (2016) e com os resultados do 2º Censo da Indústria de Jogos Digitais. Esses 
indicam a necessidade de uma política pública no setor de games, criando competitividade e 
inovação, capacitação de recursos humanos, promoção e acesso a financiamentos, gerando 
um ambiente de negócios sustentável que promovam novas demandas.

A categoria mais citada pelas empresas foi a de captação de recursos, que trata 
principalmente da sobrevivência da empresa. Zambon e Carvalho (2017) demonstram o 
marco e a descontinuação das políticas culturais para jogos nos últimos anos. Os editais 
foram importantes para darem o início a cultura de desenvolvimento de jogos e fomentar a 
criação de empresas nesse setor. Porém as empresas precisam sobreviver além de editais e a 
estimulação de financiamento público e privado é essencial. 

É a partir dessa categoria, que outras demandas surgem. A formação de recursos 
humanos trata também da capacitação gerencial e em inovação, enquanto a articulação de 
empresas traz o reconhecimento da área de jogos e possibilita políticas públicas específicas 
para jogos. Além da profissionalização do cenário, que cria a visão empreendedora que ainda 
falta em algumas empresas, criando distintas formas de sustentabilidade.

Os players entrevistados, apontam a captação de recursos, a formação de mão de 
obra e articulação com empresas de fora da Bahia como ações que poderiam desenvolver a 
cena de games no estado. Neste último aspecto se diferencia dos resultados do 2º Censo da 
Indústria de Jogos Digitais, que se foca no ambiente de negócios, mas, não cita a necessidade 
de fortalecer uma rede horizontal dos atores dos jogos digitais.
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Figura 1: Medidas para desenvolver o cenário por maior grau de relevância dos desenvolvedores, Bahia, 2018

Fonte: ALVES; LIMA 2018a

Outra demanda existente é a de formação de mão de obra. Atualmente a Bahia conta 
com três cursos superiores de Jogos digitais (como dito anteriormente), mas a primeira turma 
de profissionais formados nessa área será em 2019.2. Outro curso que está na sua segunda 
turma é de aperfeiçoamento, realizado no SENAI – Lauro de Freitas. Contudo, a demanda de 
formação ainda precisa ser atendida.

 O desenvolvimento de games é uma área interdisciplinar, e por isso, demanda 
profissionais de várias áreas para atender a especificidade do projeto.  Para que as empresas 
consigam dar um salto para projetos mais ambiciosos é necessária a contratação de funcionários, 
deixando para trás o ambiente no qual apenas os sócios da empresa contemplam todas as etapas 
do processo criativo. Contudo, primeiro precisam assegurar formas de sustentabilidade.

As fontes pelas quais as empresas aprendem, considerando 4 graus de importância, 
incluiu o meio acadêmico entre os 5 mais relevantes, sendo seguido pelos meios não 
convencionais, como a internet e o feedback da comunidade, assim como a troca de informação 
entre os seus pares, como em Conferências, Publicações especializadas e Festivais. 

Em contrapartida, centros de capacitação profissional e órgãos públicos aparecem em 
último e penúltimo, respectivamente. 
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Figura 2: Medidas para desenvolver o cenário por maior grau de relevância dos desenvolvedores, Bahia, 2018

Fonte: ALVES; LIMA, 2018a

Criar esse diálogo entre empresas, centros de formação - capacitação e órgão públicos é 
importante para articular políticas públicas e ações que consolidem a área de jogos no Estado 
da Bahia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indústria de jogos digitais na Bahia vem crescendo e se articulando. Os desafios que 
os desenvolvedores encontram se concentram no estabelecimento do setor através de demanda 
para garantir a sua sustentabilidade e da formação de recursos humanos para melhorar a 
qualidade de seus produtos para um nível global de competitividade.

Políticas públicas são importantes para que esse setor se consolide, pois, é necessário 
pensar em articular esses sujeitos entre setor privado, instituições de ensino, e o poder público.

Outro ponto importante é que o resultado da investigação será socializado com os 
órgãos governamentais envolvidos, a exemplo da Secretaria de Cultura do Estado, Secretaria 
de Ciência e Tecnologia, o Coletivo BIND e universidades formadoras, subsidiando ações e 
políticas que fortaleçam a indústria de games na Bahia. 

Para consolidação do setor de jogos digitais se faz necessário que essas iniciativas 
isoladas se tornem uma política pública estruturante da indústria, que passaria por investir na 
pesquisa e nos processos de formação inicial e permanente; consolidar os cursos de graduação 
tecnológica em Jogos Digitais; realizar um diagnóstico sobre o mercado de jogos digitais na 
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Bahia; intensificar a profissionalização dos estúdios nos aspectos gerenciais e comerciais e 
aumentar a presença das empresas desenvolvedoras de jogos digitais no Parque Tecnológico.
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DOIS ANOS DO CIRCUITO SPCINE – A REDE DE 
SALAS PÚBLICAS DE EXIBIÇÃO NA CIDADE DE SÃO 

PAULO

Bruno Gonçalves Simões Cucio1

RESUMO: O artigo descreve as atividades dos dois anos de Circuito Spcine, fa-
zendo uma análise crítica sobre os objetivos originários do programa e o histórico 
das ações da rede de salas públicas de exibição audiovisual. Explorando o contexto 
da empresa da prefeitura de São Paulo, o estudo analisa a criação inédita da rede 
pública de vinte salas de exibição cinematográfica espalhadas pela cidade, o Circuito 
Spcine. O programa oferece uma curadoria unificada que é exibida ao público em 
sessões gratuitas ou a preços populares. A partir da apresentação de dados de todas 
as 18 mil sessões realizadas pelo programa durante os dois anos de existência e da 
exposição de depoimentos de componentes da empresa, aprofunda-se em um estudo 
que relaciona, os motivos e razões pelas quais a rede foi fundada e seus resultados 
no período abordado.

PALAVRAS-CHAVE: Circuito Spcine, Spcine, política pública cultural, políticas 
de comunicação, de informação e de cultura.

INTRODUÇÃO 

Neste artigo são descritos os resultados de um estudo, que se insere dentro da 
ótica teórica da Economia Política do Cinema, sobre os dois anos da rede de salas 
de exibição cinematográfica estabelecida e gerida pela Spcine, o Circuito Spcine. 
É analisada a curadoria dos filmes exibidos, relacionando a criação da rede e seus 
objetivos originários com suas ações ao longo dos anos. A pesquisa se apoia na 
tendência moderna das políticas públicas voltadas ao audiovisual no Brasil, que 
partir da inauguração da Agência Nacional do Cinema (ANCINE) no começo dos 

1  Mestrando do Instituto de Artes da UNESP-Universidade Estadual Paulista. brunocucio@
gmail.com 
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anos 2000, elabora um pensamento de apoio a toda a cadeia produtiva cinematográfica e não 
apenas ao elo da produção. Como explicita Ikeda: 

É possível, verificar o foco industrialista e desenvolvimentista dessa política2, 

com termos como ‘aumento da competitividade’, ‘indústria cinematográfica’, e 
‘autossustentabilidade’. Existe também um foco no apoio da indústria audiovisual 
como um todo, de forma sistêmica, seja nos elos da cadeia produtiva (produção, 
distribuição e exibição), seja nos diversos segmentos de mercado. (IKEDA, 2015, p.45) 

Esse estudo também se insere no contexto apresentado por Simis (2017, p.85), no qual 
demonstra como as políticas cinematográficas, o aumento do preço do ingresso e a relação 
entre o exibidor/distribuidor com o produtor nacional, elitizaram o espectador do cinema, 
distanciaram o público com menos condições financeiras e corroboraram um movimento das 
salas de exibição em direção aos shopping centers. E ainda podemos complementar com o 
que aponta Bahia (2012, p.128), que o mercado exibidor brasileiro não consegue absorver a 
crescente produção de filmes nacionais, não apenas por seu tamanho, mas principalmente por 
estar ocupado pelo cinema estrangeiro.

Assim, o intuito da pesquisa é analisar e verificar como a política cinematográfica 
pública da rede de salas de exibição Circuito Spcine se insere e se aplica nos seus dois anos 
de existência dentro do seu contexto.

A SPCINE

Apesar do estado de São Paulo ser o segundo maior produtor de cinema do Brasil, 
ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, a produção e os recursos provinham de todo o mercado 
audiovisual (cinema, televisão e publicidade) e de promoções de políticas públicas do âmbito 
federal. As quantias colocadas pelas secretarias do estado e do município, ainda que de extrema 
importância para garantir a sobrevivência do cinema paulista, eram consideradas pequenas 
perto do potencial econômico de São Paulo. 

A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo (SMC) organizava com orçamento 
mínimo, e de forma esparsa ao longo do ano, um número pequeno de editais públicos, que 
ajudavam a realização de poucas produções cinematográficas. Além dos editais para o audiovisual, 
a Secretaria também realizava a gestão, através de instituições e centros culturais, de algumas 
salas de exibição, como na Galeria Olido e o Centro Cultural São Paulo, mas não havia uma 
concepção planejada de programação que pudesse dar conta de uma ação com unidade de 
pensamento nas propostas realizadas.

 Entre 2005 e 2012, o investimento total da SMC no audiovisual paulistano foi de 
R$49.290.700,60 (BALANÇO, 2016, p.54), mas não havia a preocupação em contemplar toda 
a cadeia da área cinematográfica, privilegiando a produção com editais públicos e deixando 

2  Aqui Marcelo Ikeda refere-se aos objetivos e competências determinados na MP nº 2.228-1/01, relativa 
à criação da Ancine.
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de lado a distribuição e exibição do produto que havia fomentado. Existia uma crítica do 
setor audiovisual que julgava que em São Paulo deveria haver um pensamento sobre todo o 
meio cinematográfico, que considerasse a cadeia produtiva por completo. Como diria Senna, 
membro do conselho administrativo da Spcine.

Desde o início dos anos 2000, quando o Governo Federal pôs em andamento o projeto 
audiovisual de grande alcance em curso até hoje, o setor se perguntava porque o 
município de São Paulo, o segundo maior produtor, não se organizava no sentido de 
concorrer com o Rio pelo protagonismo – não só porque tinha (tem) poder econômico 
e capacitação técnica para isso, mas também porque seria altamente benéfico não 
apenas para São Paulo mas para todo o País. Enfim, em 2015, foi criada a Spcine. 
(SENNA, 2016, p. 23)

Em outubro de 2013 a Spcine foi anunciada, em um cerimônia marcada pelo encontro 
inusitado dos três níveis de governo: o municipal, representado pelo então Prefeito Fernando 
Haddad; o estadual, pelo Governador Geraldo Alckmin; e o federal, pela então Ministra da Cultura 
Marta Suplicy. Além dos representantes dos governos, estavam ali diversos cineastas, entidades 
e associações setor, como a Associação Paulistas de Cineastas (Apaci), o Sindicato da Indústria 
Audiovisual do Estado de São Paulo (Siaesp), a Associação Brasileira de Documentaristas 
e Curta-Metragistas de São Paulo (ABD-SP), entre outras, que apoiavam a sua criação. A 
empresa nasce com o intuito de desenvolver, financiar e implementar programas e políticas 
para as áreas do cinema, televisão, games e novas mídias. Afim de estimular e reconhecer 
o potencial econômico e inovador do setor audiovisual paulistano e toda sua relevância no 
campo social e da cultura.

 Com R$25.000.000,00 injetados pela cidade de São Paulo já no ano fiscal de 2014, 
é fundada a empresa pública que assume a responsabilidade de formular e executar toda a 
política audiovisual do município concentrando recursos da secretaria municipal de cultura e 
do Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais (FEPAC). A partir desse incentivo 
monetário e da centralização de recursos é garantida à empresa uma estabilidade financeira.

 Por vir de uma demanda do setor audiovisual paulista, a Spcine é estruturada por três 
conselhos: o administrativo, fiscal e consultivo. O conselho administrativo é formado por 
profissionais do setor cultural e agentes do poder público. Este delibera sobre decisões da 
empresa determina a condução dos negócios e aprovando a programação de suas atividades e 
sobretudo agindo como órgão fiscalizador. O conselho fiscal é formado por profissionais que 
tem o objetivo de avaliar e acompanhar as demonstrações financeiras da empresa entre elas o 
balanço e fluxo de caixa. E o comitê consultivo composto por 17 associações do setor, como: 
Associação Brasileira da produção de Obras Audiovisuais (Apro), Associação Paulistas de 
Cineastas (Apaci), Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais 
(Abragames), entre outras, sendo um espaço de diálogo entre Spcine e representantes dos 
diversos segmentos do audiovisual. Conforme afirma Bonduki, vereador da cidade de São 
Paulo no período:
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Não se tratava simplesmente de repassar recursos públicos para a produção de filmes. 
Fosse para isso simplesmente a criação de uma empresa de cinema não seria necessária. 
Muitos editais do município, somado aos do estado e da União cumpre uma função de 
financiamento das produções. Além disso e sobretudo em virtude da ação da Agência 
Nacional de cinema Ancine através do fundo setorial do audiovisual (FSA), existe 
atualmente o montante considerável para este elo da cadeia. Porém problema do 
audiovisual brasileiro hoje não é simplesmente produzir mais filmes. O que não existia 
era uma política para o audiovisual especialmente na cidade de São Paulo. E foi este 
o principal objetivo assumido pela Spcine, articulada com a Secretaria Municipal de 
Cultura, criar um conjunto de ações que visavam fortalecer a cadeia produtiva do 
audiovisual.  A concepção o apoio aos roteiros os documentos projetos passando pela 
produção a distribuição, que é um elo fulcral, até chegar na exibição, tudo isso passou 
a fazer parte do papel institucional da Spcine. (BONDUKI, 2016, p.15)

A Spcine surge com o foco para atuar nas três vertentes principais da cadeia produtiva 
do audiovisual: o desenvolvimento, a produção e a exibição. Logo no início de suas atividades 
em 2015, elabora um projeto específico para promover para cada uma delas. O investimento na 
realização de editais públicos voltados para a criação de conteúdos audiovisuais, o lançamento 
da São Paulo Film Commission, um programa que desburocratiza e a agiliza a filmagem e a 
produção no município e, por fim, o Circuito Spcine, uma rede de salas de exibição públicas 
espalhadas pela cidade, que com a curadoria de filmes e a gestão da própria empresa, buscam 
promover a formação de público. Neste artigo nos enfocaremos neste último item.

MATERIAIS E MÉTODOS

A elaboração de dados para a análise do estudo foi realizada a partir de planilhas 
enviadas pela Spcine, com todas as informações sobre as 18 mil sessões que ocorreram na 
programação do Circuito no período abordado. Com esses dados, foi realizada uma pesquisa 
quantitativa com o propósito de verificar as diferenças entre as porcentagens dos espaços 
dedicados ao cinema nacional e estrangeiro na programação do Circuito. 

É importante ressaltar que o recorte definido na pesquisa leva em consideração filmes 
que entraram em cartaz na programação do Circuito Spcine. Foram retirados da análise de 
dados as mostras, festivais, eventos, oficinas e cineclubes, pois além de não ser possível saber 
exatamente toda a programação das diversas mostras, festivais e etc,  nesses dois anos, facilita 
a comparação dos dados dos filmes em cartaz no Circuito com aqueles nas salas comerciais, 
sujeitas ao livre mercado. Como a própria gestora de difusão da Spcine, Letícia Santinon, 
afirma: “A gente recebe essa programação, é uma parceria que vem via SMC ou uma parceria 
que a Spcine já apoia há muito tempo, como Mostra Internacional de Cinema, Festival de 
curtas, In-edit Brasil, Mostra Ecofalante. A gente não faz a programação, a gente alinha com 
eles. A curadoria é deles.”(SANTINON, 2018, p.4). Dessa maneira foram analisadas 14.992 
sessões de março de 2016 a abril de 2018 que aconteceram nas 20 salas de exibição da rede.
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Foram reunidas entrevistas e depoimentos de componentes da empresa pública na sua 
formação, afim de aprofundar-se nas intenções do programa na sua criação e seus objetivos 
originários. 

Com essas duas informações em mãos, procurou-se realizar, além de uma descrição 
delas, um comparativo entre os dois momentos, traçando semelhanças e distancias entre os 
objetivos da Spcine, relativas ao Circuito Spcine, e o resultado de suas ações. 

O CIRCUITO SPCINE - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Iniciada em abril de 2016, o Circuito Spcine é o maior complexo de salas de exibição 
de cinema públicas da América Latina. Sua gama de salas comporta vinte espaços de exibição 
espalhadas pela cidade de São Paulo, sendo cinco em centros culturais e 15 CEUs (Centro 
de Ensino Unificado), que ao longo do mesmo ano foram sendo estruturadas. As salas estão 
localizadas em 17 das 32 subprefeituras da cidade, sendo seis na zona leste (CEUs São Rafael, 
Aricanduva, Quinta do Sol, Parque Veredas, Jambeiro e Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes), duas na zona norte (CEUs Jaçanã e Paz), seis na zona sul (CEUs Meninos, Três 
Lagos, Caminho do Mar, Feitiço da Vila, Vila do Sol e sala Roberto Santos), três na zona oeste 
(CEUs Butantã, Perus e Vila Atlântica) e três no centro (Galeria Olido e as duas do Centro 
Cultural São Paulo), que em conjunto contêm uma capacidade de 5.986 lugares. 

As salas recebem uma programação regular elaborada de uma maneira única, que pensa 
a curadoria de todos os espaços conjuntamente, através de uma equipe de programação que 
analisa o mercado e ouve o espectador de cada sala, afim de incitar a formação de público. A 
programação é composta por filmes nacionais e internacionais que estão sendo lançados no 
mercado comercial, além de mostras, festivais e cineclubes que nascem da iniciativa do setor 
ou amadores da cinematografia. Como explica Santinon: 

A gente leva a programação regular, que são filmes que estão em cartaz no circuito, 
geralmente na quarta semana, mais ou menos. Na quinta semana, a gente já consegue 
pegar os filmes e exibir nas nossas salas. Algumas distribuidoras liberam mais cedo 
outras seguram um pouco mais. Mas a gente tá sempre bem alinhado com o que está 
passando nos cinemas comercias normalmente. (SANTINON, 2018, p.2) 

As sessões acontecem de forma gratuita em sua maioria ou a preços populares nas 
salas mais centrais da cidade (normalmente é cobrado a quatro reais). É importante notar que 
as salas de exibição do Circuito Spcine oferecem na mesma medida o conforto e qualidade 
das salas comerciais, tendo projetores audiovisuais de alta tecnologia e o ambiente sonoro 
devidamente montado.

 A formação de público e a criação de espaços para o cinema brasileiro, e por consequência 
paulista, é o objetivo primordial do Circuito Spcine, visto que, mesmo com imenso aumento 
de público de 2002 até hoje, o cinema nacional recebeu apenas 9,58% (OCA, 2018) dos 
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espectadores das salas de exibição em 2017, apesar de ter lançado 160 filmes nos cinemas, 
alcançando 34,5% de todos os filmes lançados no território nacional. Por outro lado o parque 
exibidor ainda é muito pequeno quando comparado com seu número de habitantes, em 2017 
são 3.223 salas de cinema existentes no Brasil, ou seja, 64.431 habitantes por sala. Assim, 
a iniciativa de ter um circuito público de salas de cinema no Brasil, torna-se relevante, 
principalmente por não ter que se preocupar ou precaver com o retorno financeiro, podendo 
programar as exibições da maneira que julgar melhor para alcançar seus objetivos, sem sofrer 
as pressões que o mercado sofre para ocupar suas salas de espectadores afim de obter o retorno 
ao seu investimento. Segundo Manevy, então diretor-presidente da Spcine.

A Spcine coordena hoje a maior rede metropolitana de salas públicas do mundo e 
ela crescer muito mais ainda. Com padrão digital DCP/DCI Dolby, em projeções 
que nada devem ao circuito comercial. É preciso ir além do fomento à produção e à 
distribuição em um país que o cinema brasileiro luta para ampliar seu público e tela. 
Nossa produção ainda não se conectou com a maioria da população além de um grande 
potencial cultural e econômico porvir. A incorporação de novas 18 salas de cinema 
no circuito regular e popular levou mais de 220 mil paulistanos, a maioria moradores 
da periferia, ao cinema, muitos pela primeira vez.  E com uma programação atual, 
diversa e, na maioria das sessões, gratuita. (MANEVY, 2016, p. 11)

 Em abril de 2018, o Circuito Spcine completou dois anos de atuação, chegando à marca 
de 862,5 mil (SPCINE, 2018) espectadores em 17,8 mil sessões realizadas na rede (SPCINE, 
2018). O artigo pretende pesquisar a programação desses dois anos, afim de analisar e refletir 
sobre a compatibilidade entre os objetivos originários da empresa e suas ações. 

Fonte: SPCINE, 2018.
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Fonte: SPCINE, 2018.

Observando os gráficos 1 e 2, que analisam os dois anos de programação, das 14.992 
sessões que ocorreram nas salas do Circuito Spcine, 10.078 foram de filmes estrangeiros e 
4.919 de filmes brasileiros, o que representa, em porcentagem, 67% de obras estrangeiros para 
33% de obras nacionais. Em 2016, do total de 4.792 sessões, 2.908 de filmes estrangeiros e 
1.889 de filmes brasileiros, representando 61% e 39% respectivamente. No ano de 2017, das 
7.998 sessões, tivemos 5.365 exibições de filmes estrangeiros e 2.633 de filmes nacionais, 
ou 67% de produções estrangeiras para 33% de produções nacionais. Neste ano de 2018, 
aconteceram 2.202 sessões no total, com 1.805 sessões de filmes estrangeiros e 397 de filmes 
nacionais, que representa 82% de exibições de filmes internacionais para apenas 18% de 
exibições nacionais.

Nos 26 meses descritos, ficam em destaque os cinco meses: março, abril, junho de 
2016, março e outubro de 2017, quando aconteceram mais sessões de filmes brasileiros do que 
estrangeiros. Na direção contrária se destaca o mês de setembro de 2017, quando o cinema 
estrangeiro esteve em 92% das sessões da programação do Circuito Spcine. 

Interessante aqui fazer uma relação com a descrição de Franthiesco Bellerini que, 
mesmo sendo realizada em 2010, aponta que usualmente são esses os meses com mais espaço 
para o cinema nacional nas salas comerciais. 

Outra dificuldade enfrentada pelos filmes brasileiros se refere ao calendário. Dominado 
por distribuidoras estrangeiras, que obviamente priorizam o produto testado e aprovado 
que vem de fora, o mercado de distribuição de filmes brasileiros tem de lidar com a 
reduzida disponibilidade de datas. Entre os meses de maio e junho, são lançados os 
blockbusters do verão norte-americano. A gosto e setembro costumam ser meses não 
tão ruim para os filmes brasileiros. Em outubro e novembro, uma série de festivais e 
mostras nas principais cidades do Brasil em geral adia as estreias dos filmes nacionais. 
[...] O período entre dezembro e fevereiro costuma a ser dedicado ao lançamento dos 
filmes indicados ao Oscar. Sobram, então, os meses de março e abril. (BALLERINI, 
2010, p. 106) 
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Outro fato importante de se levantar é que da mesma maneira que as salas comerciais, 
nas salas do Circuito Spcine, os filmes também não costumam ficar muito tempo em cartaz nas 
salas, o que aumenta a rotatividade e variedade das obras exibidas, como exemplifica Santinon:

Nas salas não centrais, ele costuma ficar duas semanas, às vezes três semanas. A gente 
não estende muito o período nessas salas, porque como é um público da região que vai, 
e se começa a ficar muito repetida a programação, começa a ficar chato para eles. Eles 
vão em uma semana tem um filme, se eventualmente se eles perdem, eles conseguem ir 
na outra semana, mas aí se for para uma terceira ou uma quarta semana, eles já viram 
tudo e querem um filme recente, então a gente procura trocar a cada duas semanas. 
Na Olido e no CCSP, também tem um público cativo, mas a gente estende um pouco 
mais a programação e vai entrando com alguns outros títulos. (SANTINON, 2018, p.3)

Fonte: SPCINE, 2018.

As salas de exibição da rede obtiveram 764.139 espectadores nos dois anos que passaram. 
Como demonstra os gráficos 3 e 4, deste total, 73% dos espectadores foram assistir filmes 
estrangeiros, enquanto 27% foram ver o cinema nacional entre 2016 e 2018. Em 2016, o 
Circuito Spcine teve um público de 260.164 espectadores, sendo 66% para o cinema estrangeiro 
e 34% para o cinema brasileiro. Já em 2017, a programação alcançou 406.105 espectadores 
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que foram às salas da rede, sendo 77% para assistir filmes estrangeiros e 23% para filmes 
brasileiros. Nos quatro meses analisados de 2018, 97.870 espectadores foram assistir as 
sessões, deste total, 77% foram ver as obras estrangeiras e 23% as brasileiras, mantendo a 
porcentagem do ano anterior.

 Destacam-se os seis meses, do total de vinte seis, em que o cinema nacional ultrapassou 
o cinema estrangeiro, principalmente em agosto de 2016 e dezembro de 2017, quando teve 
menos sessões, mas um público maior. 

 Quanto a taxa de ocupação das salas pelo público, ou seja, quantas cadeiras o espectador 
preencheu em relação ao número total de cadeiras, foi constatado que ao longo desses dois 
anos, o Circuito Spcine teve uma porcentagem média de 18%. Quando pensamos na ocupação 
da sala no filme estrangeiro, a porcentagem sobe para 19% e cai para 16% no filme brasileiro. 
Nos meses de 2016, a porcentagem geral de ocupação foi de 17%, já os nos filmes estrangeiros 
o número chega a 18% e no cinema brasileiro em 16%. Em 2017, as salas foram ocupadas 
pelos espectadores em 19% na média geral entre todas as sessões, 22% quando recortamos 
apenas as sessões de produções internacionais e 13% quando delimitamos no nacional. Nos 
primeiros quatro meses de 2018, a taxa de ocupação passou para 18%, porém houve uma 
mudança na relação, tendo os filmes estrangeiros com uma média de 18%, mas as sessões 
de filmes brasileiros chegaram a uma taxa superior de 19% de ocupação. Essa mudança 
deve-se a grande diminuição do número de sessões dedicadas ao cinema nacional em 2018, e 
consequentemente, o público também decresceu, mas não quando comparado ao número de 
sessões, que abaixou vertiginosamente.

Nº FILME SESSÕES PÚBLICO DISTIBUIDORA
1 A Cabana 367 18.713            Paris
2 Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar 252 12.739            Disney
3 A Bela e a Fera 250 37.723            Sony
4 Os Smurfs e a Vila Perdida 218 23.745            Sony
5 Rock Dog - No Faro do Sucesso 197 16.949            Paris
6 Homem Aranha - De Volta ao Lar 194 13.678            Sony
7 Extraordinário 182 10.493            Paris
8 Jumanji - Bem-vindo à selva 179 11.228            Sony
9 Pets - A Vida Secreta dos Bichos 177 18.800            Sony

10 Carrosel 2: O Sumiço de Maria Joaquina 175 24.370            Paris

GRÁFICO 7: Sessões x Público 2016 - 2018

Fonte: SPCINE, 2018.

Conforme os gráficos 5, 6 e 7 quando separamos os dez filmes com mais sessões nos 
dois anos de programação do Circuito Spcine, nos deparamos com nove filmes estrangeiros 
e apenas um brasileiro, sendo o primeiro da lista o filme americano “A cabana”, dirigido por 
Stuart Hazeldine, distribuído pela Paris Filmes e com 367 exibições. O primeiro filme brasileiro 
a aparecer na lista é também o décimo dela, com 175 sessões, o filme “Carrossel 2: O sumiço 
de Maria Joaquina”, dirigido por Maurício Eça e distribuído pela Downtown e Paris Filmes. 
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Se enfocarmos no maiores públicos da programação perceberemos que continuamos na mesma 
lógica. Dos dez filmes mais assistidos dentro do Circuito Spcine, apenas um é brasileiro. Sendo 
o primeiro colocado “A bela e a fera”, filme americano, dirigido por Bill Condon, distribuído 
pela Walt Disney Studios, que foi visto por 37.723 espectadores, enquanto, “Carrossel 2: O 
sumiço de Maria Joaquina” é o segundo mais visto com 24.370 espectadores.

 Quando analisamos ano a ano, percebemos que em 2016, cinco filmes brasileiros 
figuravam na lista dos dez filmes com mais sessões: “Carrossel 2: O sumiço de Maria Joaquina” 
(175), “Pequeno segredo” (123), “Tô ryca!” (115), “Carrossel – O filme” (108) e “Aquarius” 
(108), sendo o primeiro da lista, o desenho animado americano “Pets – A vida secreta dos 
bichos” com 177 sessões. Enquanto na lista de público dois filmes também apareciam nos 
dez mais vistos: “Carrossel 2: O sumiço de Maria Joaquina” com um público de 24.370 e 
“Carrossel – O filme” com 9.842.

 Já em 2017, a lista dos dez com mais exibições inicia com “A cabana” com o número 
recorde de 367 sessões. Apenas um filme nacional compõe a lista, “D.P.A. – Os detetives do 
prédio azul” com 160 exibições. Na lista dos mais assistidos também encontramos somente 
uma obra audiovisual brasileira: “Minha mãe é uma peça 2” com 13.071 espectadores. Nos 
quatro primeiros meses analisados de 2018, acontece o mesmo fato, o primeiro da lista das dez 
produções com mais exibições é o filme norte-americano “Extraordinário” com 182 sessões. 
Somente uma produção nacional configura na lista dos dez mais exibidos, ocupando a sétima 
posição “Lino, uma aventura em sete vidas”, que teve 121 sessões. Na lista dos dez mais vistos, 
o mesmo “Lino, uma aventura em sete vidas” ocupa a sexta posição com 8.318 espectadores, 
mas tem a companhia de “Peixonauta” na nona colocação com 6.977 de espectadores. 

 Em relação às distribuidoras, a empresa arca financeiramente com as sessões através de 
acordos feitos com as distribuidoras ressarcindo as semanas em que os filmes foram exibidos. 
Segundo Santinon:

No começo no Circuito, a gente sentou com todas elas (distribuidoras), apresentou 
o projeto e como a gente não trabalha com bilheteria, que é o comum dos cinemas 
comerciais, a gente tem que fazer um valor fechado, a gente paga todos os filmes, 
tem um investimento, a gente paga o distribuidor, o distribuidor não tem perda disso, 
porém a gente não repassa isso para o público, é uma política mesmo de incentivo ao 
cinema. (SANTINON, 2018, p.4)

Ao relacionarmos as distribuidoras entre os vinte filmes com mais sessões, podemos 
observar que apenas seis empresas aparecem na lista. No total de 3.757 sessões da lista dos 
vinte filmes, a distribuidora Paris Filmes aparece com 7 produções, somando 1.392 exibições, 
em seguida a Sony Pictures, com 5 filmes e 1.018 sessões, em terceiro, a Disney com também 
5 filmes, mas com 883 sessões. As outras três distribuidoras, FOX, Downtown Filmes e 
Califórnia Filmes, aparecem apenas com 1 filme cada, sendo a FOX com 164 exibições e 
Downtown e Califórnia com 150 sessões.
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CONCLUSÕES 

 A partir da descrição e análises dos dados acima, podemos chegar em algumas conclusões 
relativas aos objetivos originários da Spcine e do Circuito Spcine e as ações efetivadas nesses 
dois anos de existência. 

 O Circuito Spcine é sim uma política pública relevante para o audiovisual e para 
inclusão social, levando mais de 764.139 pessoas de maneira gratuita, ou a preços populares, 
às salas da rede. Sendo a maioria desses espectadores, moradores da periferia da cidade, onde 
não chegam as salas comerciais. Como diz Santinon:

Em relação ao público a gente vê um aumento de 12% mais ou menos do primeiro ano 
para o segundo ano de público, o que significa que as pessoas realmente se apropriaram 
do projeto, estão indo mais, estão frequentando os cinemas como atividade. Então teve 
um aumento de público. (SANTINON, 2018, p.4)

Porém, as porcentagens de exibição do cinema brasileiro, permanecem na mesma 
toada das salas comerciais. Com apenas 33% das sessões sendo dedicadas à cinematografia 
nacional, o Circuito Spcine não abriu um canal significativo para o audiovisual brasileiro. 
Menos ainda, para que os filmes de médio e pequeno porte nacionais pudessem veicular de 
maneira afirmativa nas salas de exibição, estes passam longe das listas dos filmes com mais 
sessões.

O que verifica-se é que apesar do aumento significativo no número de espectadores 
da salas do Circuito Spcine, existe um decréscimo percentual nos filmes nacionais exibidos 
pela rede, ou seja, cada vez se vê mais filmes, mas cada vez menos filmes brasileiros. 

Quando analisamos que as taxas de ocupação de salas do cinema brasileiro e estrangeiro 
percebemos que elas não variam tanto assim, o cinema estrangeiro teve em suas sessões uma 
taxa de 19% e o brasileiro de 16%. Ou seja, o público não deixou de ir às sessões quando 
se exibia uma produção nacional, existe uma demanda para ele, porém a oferta de filmes 
internacionais foi muito maior. 

Os números ficam gritantes quando observamos a cessão de sessões para três distribuidoras 
que são estrangeiras ou tem seu foco no cinema internacional, Paris Filmes, Sony Pictures 
e Disney, que lançam filmes estrangeiros, chegando à porcentagem de 88% dos vinte filmes 
com mais sessões. 

Com isso podemos dizer que o Circuito Spcine opera na mesma lógica das salas 
comerciais, sofrendo as pressões do mercado para aumentar ao máximo a taxa de ocupação 
de suas salas. E para isso se utiliza de filmes estrangeiros e midiáticos, com apelo comercial 
para atrair seu público.

Assim, o Circuito Spcine cumpre com seu objetivo de ampliar a rede de salas de 
exibição na cidade de São Paulo, possibilitando que a experiência cinematográfica chegue a 
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milhares de pessoas, que antes não tinham acesso. Mas não cumpre com o objetivo de formar 
público e ser um canal significativo para o cinema brasileiro.
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TRÂNSITO DE SABERES: EXPERTISE E CONSTITUIÇÃO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL NO BRASIL 

Gabriele dos Anjos1

Enio Passiani2

RESUMO: O texto apresenta uma análise da formação da Política Nacional de 
Patrimônio Imaterial, de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN). Analisa-se como as expertises e outros recursos 
dos técnicos e dirigentes da área do Patrimônio Cultural contribuíram para a 
definição do que seria designado como “imaterial”. São consideradas implicações 
da atual definição de “imaterial” adotada pelo IPHAN, a forma pela qual a “cultura 
popular” foi vinculada ao imaterial, a partir de uma perspectiva folclorizante, 
as mudanças institucionais e políticas que trouxeram questionamentos das 
concepções “tradicionais” de patrimônio, e, por fim, as condições que permitiram 
uma acomodação daqueles questionamentos pela circunscrição do assim chamado 
patrimônio imaterial.

PALAVRAS-CHAVE: Política cultural, patrimônio imaterial, elites burocráticas

APRESENTAÇÃO

O texto apresenta uma análise da formação da Política Nacional de Patrimônio 
Imaterial, que tem como base o Decreto-Lei 3551/2000 e dispositivos legais 
posteriores, e de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). Busca-se entender a elaboração e conformação dessa política 
a partir das concepções que orientaram sua formulação por parte dos técnicos e 
dirigentes da área patrimonial. Para tanto, na análise foram utilizados documentos 
internos ao IPHAN, como atas de reuniões, parte da bibliografia sobre a temática 

1  Observatório Estadual de Segurança Pública – SSP/RS. E-mail: gabrieleanjos@gmail.com.
2  Departamento de Sociologia – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – UFRGS. E-mail: 
eniopassiani@gmail.com.
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patrimonial, produzida tanto por “técnicos” do IPHAN como por pesquisadores das Ciências 
Sociais, além de outros documentos produzidos por instituições governamentais. 

A política referente ao Patrimônio Imaterial é de longa gestação, e possui uma formulação 
e implementação que pode ser descrita como fortemente incremental (Linha, em http://portal.
iphan.gov.br/pagina/detalhes/1211). Ao mesmo tempo, essa política é resultado de uma intensa 
mobilização de diferentes atores sociais, entre eles pesquisadores da área de Ciências Sociais, 
em torno do que é designado como “popular”, pela “democratização das políticas públicas” 
e dos efeitos dos processos de patrimonialização. 

A política constitui-se num conjunto de ações que tem por objeto o chamado “patrimônio 
imaterial” e prevê a instituição do Registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial3 em 
analogia ao tombamento de prédios e monumentos. O texto do decreto prevê os procedimentos 
a serem adotados para o registro: a constituição de uma demanda que pode partir de instâncias 
estatais ou da sociedade civil, a constituição de um corpo de conhecimentos sobre o fenômeno 
a ser registrado, o julgamento da demanda pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 
do IPHAN, e a consagração ou não do evento ou prática como “patrimônio imaterial do Brasil” 
através do Registro. A política prevê também através do Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial (o qual financia projetos de identificação e registro do patrimônio imaterial) a 
implementação de uma ação de Estado que é basicamente produção e difusão de conhecimentos 
sobre “a cultura” que se apropria de uma série de noções das Ciências Sociais, em especial 
da Antropologia.

1 - O IMATERIAL E O POPULAR

A lei que regulamenta a designação como “patrimônio imaterial” não define esse 
patrimônio. A definição é remetida por seus formuladores e implementadores ao artigo 216 
da Constituição Federal4, mas também aos textos da UNESCO “Recomendação sobre a 
Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular”, de 1989 e a “Convenção para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial”, de 2003 – este último ratificado pelo Brasil em 2006. Neste 
último o patrimônio imaterial é definido como 

3  O Decreto prevê que o registro seja feito em quatro livros: “I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão 
inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;  II - Livro de Registro das 
Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social; III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão 
inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; IV - Livro de Registro dos Lugares, onde 
serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas 
culturais coletivas.” (BRASIL, 2000, s. p.).
4  Nesse artigo, está definido que “[c]onstituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, incluindo “as formas de expressão”, “os modos de criar, 
fazer e viver”, “as criações científicas, artísticas e tecnológicas”, “as obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais”, “os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” (BRASIL, 1988).
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as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 
transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 
grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, 
gerando um sentimento de identidade e continuidade (...) se manifesta nos seguintes 
campos: tradições e expressões orais, (...) expressões artísticas; práticas sociais, rituais 
e atos festivos; conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; técnicas 
artesanais tradicionais (UNESCO, 2014, p. 5). 

Para os técnicos do IPHAN, a política é a ampliação da noção de patrimônio, que 
passa a incorporar elementos da cultura popular, antes ignorados pelas políticas de patrimônio 
(SANT´ANNA, 2006). Qual o conteúdo dessa incorporação? Para responder a essa questão, 
em primeiro lugar, é preciso considerar que os critérios que definem a inclusão nos livros de 
Registro, e a designação como “patrimônio imaterial” são a “continuidade histórica do bem”, 
ou seja, sua inscrição no passado, e “sua relevância nacional para a memória, a identidade e 
a formação da sociedade brasileira” (BRASIL, 2000). Esses critérios permitem situar a lei, 
e as bases intelectuais de sua formulação na “tradição” do pensamento social brasileiro, que 
considera definidores da identidade nacional os elementos de uma assim chamada “cultura 
popular” (ORTIZ, 1994). O pensamento social brasileiro adota uma perspectiva “folclórica” 
e veicula uma definição de “povo” como oposto ou fora da modernidade, depositário ou 
detentor de “práticas” ou “costumes” ancorados em uma tradição: a “cultura popular”. É 
essa perspectiva orienta a formulação da política de patrimônio, incorporando o “popular” 
ao “imaterial”.

Tal incorporação tem uma série de efeitos na caracterização do que é designado como 
“imaterial”. O primeiro deles é a redução do imaterial a certos fenômenos culturais identificados 
com o “passado”, existentes desde tempos remotos (a colônia, império), e persistentes ou 
remanescentes em um contexto de modernização – como festas de celebrações que persistem 
à mercantilização e ao afluxo de turistas – em um “núcleo”, uma “essência”, havendo uma 
rejeição expressa da ideia de “autenticidade” das manifestações.

O segundo é a redução do imaterial a certas técnicas opostas à modernidade tecnológica, 
geralmente ligadas à extração vegetal e ou mineral. Essa redução aproxima o imaterial da 
noção da Organização das Nações Unidas (ONU) de “conhecimentos e usos relacionados 
com a natureza e o universo” ou ainda “técnicas artesanais tradicionais” (UNESCO, 2003, p. 
4). Mais uma vez, há uma oposição clara à modernização, simbólica e prática: os saberes são 
ligados à elementos da natureza, raros e únicos, de locais distantes, e, ao mesmo tempo, estão 
ameaçados pela modernização. Esse seria o caso do Ofício das paneleiras de Goiabeiras, no 
Espírito Santo. Essas artífices, as “paneleiras” usam um barro para confeccionar suas panelas 
que conferia elas uma característica “distintiva”, mas a jazida da qual obtinham esse barro 
estava ameaçada pela possível instalação de uma estação de tratamento de água pelo governo 
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estadual, um dos motivos do pedido de registro como patrimônio imaterial (ASSOCIAÇÃO 
..., s.d.).

Essa redução a técnicas raras e remanescentes também é uma apresentação como 
“tradicional” e “identitária” de situações de marginalidade ou precariedade em relação à 
economia de mercado. Ela fica bastante clara no caso de carpinteiros que fazem barcos ao 
longo da Foz do Rio Amazonas, cujos depoimentos foram registrados em um documentário 
financiado pelo “Edital de Apoio à Produção de Documentários Etnográficos sobre o Patrimônio 
Cultural Imaterial” (ETNODOC)5. Nesse documentário, enfatiza-se o caráter de “profissão 
artesã”, escondida na selva, cheia de “segredos”; ao mesmo tempo, os carpinteiros apresentam 
trajetos de inserção em atividades de baixa renda, como o extrativismo, ou ainda inserções 
precárias no setor de serviços, e a carpintaria representa a profissão possível (“É meio de 
sobrevivência”) (ANDREWS, 2007).

2 - A DEFINIÇÃO POLÍTICA DO “PATRIMÔNIO IMATERIAL”

 Essa transfiguração do precário em “tradicional” ou “popular” é parte da elaboração 
ideológica de uma “cultura popular” constitutiva da “identidade nacional” em oposição a uma 
“cultura de elite” (ORTIZ, 1992). Para Ortiz essa operação de tomada de elementos de “culturas 
locais” e ressignificação desses como parte de uma cultura nacional, ligada ao Estado é uma 
mediação própria da atividade intelectual no Brasil. Podemos considerar que a atuação do 
IPHAN, e, mais especificamente, a atuação de seus técnicos (com formação profissional em 
diferentes áreas como arquitetura, antropologia, museologia) e conselheiros (detentores de 
alto capital cultural, social e político) é parte desse investimento na difusão e consolidação de 
um pensamento sobre “cultura” e “identidade nacional” em que o imaterial está identificado 
com a cultura popular, e é caracterizado a partir de uma perspectiva folclórica.

 Na ata da 26ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN, 
realizada em 23 de novembro de 2000, foram analisadas as normas de instrução dos processos 
contendo a solicitação de registro de bens imateriais. Esse é um momento chave da elaboração 
da política, e um membro desse conselho, antropólogo, apresentou tomada de posição sobre o 
que constituiria o “imaterial”: “Afinal de contas, Patrimônio Imaterial é cultura, toda a cultura. 
O conceito antropológico de cultura é muito diferente do velho conceito de cultura, da cultura 
oficial das elites”. Daí dúvida quanto à implementação da política: “Se não registrarmos tudo, 
porque tudo é cultura, tudo é Patrimônio Imaterial nesse sentido, o que iremos registrar?” 
(Luiz Fernando Dias Duarte, em 26ª Reunião ..., p. 10). De qualquer forma, essa reflexão não 
foge das alternativas dadas pela atividade do IPHAN, que é a consagração, como emblemas 

5  Posta em prática em 2007, essa política, patrocinada pela Petrobrás e gerida pela Associação Cultural 
de Amigos do Museu de Folclore Edison Carneiro (Acamufec), em parceria com o Centro Nacional de Folclore e 
Cultura Popular (CNFCP) e o Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI/IPHAN) visa “apoiar a documentação e 
difusão do Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro por meio da produção de documentários inéditos para exibição 
em redes de televisão públicas”. Ver: Etnodoc em < http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/206>.
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da “Nação”, de memórias e monumentos (WILLIAMS, 1994). Nesse sentido, para o mesmo 
antropólogo as opções possíveis seriam registrar “alguma coisa de essencial à identidade (...) 
[e para o] processo civilizatório nacional” ou ainda “aquelas coisas representativas da ideia 
de tradição”, o “patrimônio ameaçado pela modernidade”, ou ainda “situações, contextos, 
práticas insuficientemente documentados” (Luiz Fernando Dias Duarte, idem, idem).

 Ao mesmo tempo, dois movimentos concorrem para um enquadramento, na prática, 
ao já existente, de acordo com uma concepção de imaterial que o vincula ao popular. O 
primeiro deles é a concordância entre técnicos, conselheiros e dirigentes do IPHAN do que 
seria o “imaterial”. Ao longo dessa mesma reunião, os conselheiros já manifestam o que seria 
implicitamente reputável ao imaterial: “por exemplo, se um grupo do Maranhão solicitar 
o Registro do Boi de Matraca” (Célia Corsino, museóloga e Diretora do Departamento de 
Identificação e Documentação do IPHAN, em 26ª Reunião, p. 12); “vamos dar como exemplo 
uma dança, uma festa religiosa (...) o Boi, a dança de São Gonçalo, as Cavalhadas, a Festa do 
Divino e o Carnaval (...) (Lucio Alcantara, médico e Senador, em 26ª Reunião ..., p. 9). Já em 
1997, na 17ª Reunião Ordinária do Conselho, em que se apresentou a comissão e o grupo de 
trabalho responsável pela elaboração da legislação sobre o patrimônio imaterial, se colocara a 
associação do imaterial com “atividades folclóricas e do artesanato em cerâmica e em madeira 
(...) a cerâmica do Vale do Jequitinhonha, o fogaréu de Goiás” (Suzanna Sampaio, presidente 
do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios no Brasil, em 12ª Reunião ..., p. 19).

 Sem dúvida, essa concepção de imaterial remete ao que era objeto de trabalho do 
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular6, reiteradamente mencionado pelo Conselho 
como pioneiro e relevante para a discussão sobre o imaterial. Mas principalmente ela está de 
acordo com uma concepção em voga entre esses intelectuais e altos funcionários que atuam 
no Estado, e nele defendem uma determinada visão de política cultural: a de que esta deve 
estar voltada para “o povo”, seja tornando-se acessível a este, seja representando-o (nem que 
seja em imagem), e de toda a forma, trazendo-o para a política cultural.

 Essa concepção é partilhada pelos dois Ministros da Cultura responsáveis pela implantação 
e pela consolidação da política de patrimônio imaterial, Francisco Weffort (1995-2002) e 
Gilberto Gil (2003-julho de 2008). É Weffort quem preside a entrada do imaterial no IPHAN 
e impõe o “popular” ao “imaterial”. Na 27ª Reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, outro 
momento de formulação da política, ele propõe que o imaterial deveria ser abordado, estudado 
e definido a partir de “temas concretos”, como o “Círio de Nazaré” “por ser um fenômeno 
religioso em escala popular, multitudinária, não apenas por ser antigo, porque afinal não é tão 

6  Incorporado em 2003 ao IPHAN, o CNFCP é a estrutura estatal criada em 1958 para tratar de estudos de 
Folclore - a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro. Primeiramente vinculada ao Ministério da Educação e 
Cultura, foi incorporada à Funarte como Instituto Nacional do Folclore em 1976. Ver “O Centro”, em http://www.
cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=1.

http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=1
http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=1
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antigo, mas porque tem um enraizamento e uma legitimidade popular, naquela região, que o 
equipara às festas de Natal (F. Weffort, Ministro da Cultura, em Ata da 27ª Reunião ..., p. 4).

 Esse colamento ao popular é possibilitado, em segundo lugar, pela imprecisão da noção 
de “imaterial”, inclusive em instâncias internacionais como a UNESCO (SANT´ANNA, 2002, 
p. 16). O grupo de trabalho responsável pela elaboração do estudo que embasa o decreto de 
2000 defrontou-se com as noções em voga na UNESCO. Nesta, a noção de patrimônio imaterial 
progressivamente incorpora a ideia de defesa das culturas “tradicionais” e “populares” das 
indústrias culturais e dos amplos processos de urbanização. Ao mesmo tempo, o “imaterial” 
traduz uma contraposição a uma definição “elitista” de cultura, e aproxima-se de uma noção 
mais “ampla”, ligada à antropologia (ALVES, 2010, p. 551). O já referido grupo de trabalho 
do IPHAN/Ministério da Cultura, apropria-se dessas discussões supra-nacionais (ATA ..., 202, 
p. 10-11), discute as próprias “flutuações semânticas” da definição de patrimônio imaterial e 
termina por consagrar a definição mais próxima da UNESCO de patrimônio imaterial como 
“popular” e “tradicional” (ALVES, 2010, p. 554), cujas manifestações, por não fazerem parte 
de uma “cultura de elite”, conformam “um conjunto de bens culturais que (...) não tem sido 
reconhecido oficialmente como patrimônio nacional” (SANT´ANNA, 2006, p. 17).

3 - AS MUDANÇAS NAS CONCEPÇÕES DE PATRIMÔNIO

 A afinidade com as definições da UNESCO pode ser entendida como fruto da produção 
e disseminação, que vem desde o final dos anos setenta, de algumas concepções orientadoras 
do trabalho de parte dos intelectuais e de seu investimento na esfera política: a atuação em 
nome das “classes populares”, das “minorias” e da “democratização” (PÉCAUT, 1990) também 
na burocracia estatal. No caso do patrimônio nacional, esse investimento é bastante intenso, 
desde a formação das estruturas burocráticas voltadas à preservação – sucessivamente, SPHAN, 
CNRC, Pró-Memória/SPHAN, IPHAN. Esse investimento foi possibilitado pela progressiva 
especialização profissional do trabalho de preservação, mas também está ligado às funções dessa 
estrutura burocrática, que é de circunscrever o que remete à identidade nacional. O trabalho 
de consagração pelo Estado de fenômenos sociais de diversas ordens (BOURDIEU, 1996) 
no caso brasileiro, até a primeira metade dos anos 70 implicou na oficialização da memória 
das elites nacionais (MACHADO, 1984, MICELI, 2001), relegando-se as “manifestações 
das classes subalternas” às instituições estatais voltadas ao “folclore” (MICELI, 1984). A 
constituição do patrimônio nacional7 de acordo com os critérios de elite, ao mesmo tempo que 

7  O Decreto Lei n º 25, de 30 de novembro de 1937, referente à proteção do patrimônio histórico nacional, 
define como “patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e 
cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer 
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. A instituição do “tombamento”, 
destinada a proteger esses bens, tem efeitos restritivos em sua alienabilidade e de co-responsabilização dos 
proprietários e “vizinhança” na conservação dos bens conforme critérios do Governo Federal, o que gera uma 
série de efeitos no mercado imobiliário e de obras de arte. Ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del0025.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm
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consagra seus projetos ideológicos (de civilização, de desenvolvimento nacional) apagaria os 
conflitos entre as classes e grupos sociais no país (WILLIAMS, 1994).

 A partir dos anos 70, inicia-se a criação ou reformulação do conjunto de estruturas 
burocráticas voltadas ao setor da cultura (MICELI, 1984). A essa concepção “patrimonial” 
tradicional e “preservacionista” se agrega outra, a de que a cultura “brasileira” deveria ser 
fomentada em sua originalidade, garantindo a integridade da nação diante de “traços culturais 
‘perversos’ produzidos pelo desenvolvimento urbano-industrial” e pela “imposição maciça 
através dos meios de comunicação, dos valores estrangeiros” (MICELI, 1984; ORTIZ, 1992). 
Difunde-se entre os grupos dirigentes a ideia de que “a cultura” enquanto área de intervenção 
estatal deveria ter efeitos na economia e no desenvolvimento social (ORTIZ, 1994; MICELI, 
1984). Essas concepções vão nortear a progressiva mudança na política patrimonial, e, nesse 
sentido, a política de patrimônio imaterial é a consolidação de investimentos na área patrimonial 
que se inicia neste período.

 A política de patrimônio nacional, existindo desde 1937 com a criação do Serviço 
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) é considerada uma das áreas mais 
consolidadas da política cultural (MICELI, 2001). Ela permitiu a constituição de um corpo 
de funcionários altamente especializado e relativamente impermeável às demandas externas, 
o que é caracterizado como “insulamento” (MICELI, 2001; CHUVA, 2011; CORÁ, 2014).

Esse insulamento começa a ser rompido com a formação de uma estrutura ad hoc, o 
Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC) que, no final dos anos 70, será o embrião 
do SPHAN/Pró-Memória. É a partir dessa instituição e de seu corpo de técnicos que se inicia 
a adesão a novas concepções de “cultura” e “patrimônio” que redundaram na política de 
patrimônio imaterial dos anos 2000. Inicialmente voltada para a constituição de produtos na 
área de desenho industrial, progressivamente a atividade do CNRC ganha um novo sentido: 
mapear aqueles elementos que estariam ameaçados de extinção mas seriam dotados de sentido 
para as populações que os detinham; e a partir desse mapeamento fomentá-los e incentivá-
los, não só por serem elementos “autênticos” da cultura nacional, mas também para garantir 
a sobrevivência social e econômica dessas populações (MICELI, 1984; FONSECA, s.d.). 

 O CNRC, ligado ao Ministério da Indústria e Comércio com uma estrutura mais “leve” 
(era uma “atividade apoiada por convênios” entre ministérios, fundações estatais voltadas à 
educação e desenvolvimento de tecnologia, bancos) possibilitou a contratação de profissionais 
de áreas como design, física, informática, antropologia, sociologia (FALCÃO, 1984; MICELI, 
1984; FONSECA, 1997). Isso porque seus dirigentes têm acesso aos “círculos detentores do 
poder decisório”: Chefia da Casa Civil, intelectuais eminentes e membros do grupo pioneiro 
do SPHAN nas burocracias estatais (MICELI, 1984). Esses dirigentes possuem características 
sociais bastante específicas: origens sociais nas elites políticas regionais e nacional, alto capital 
cultural reconhecido nas burocracias estatais, tudo que permite a acumulação de grande capital 
social, e daí a participação e o trânsito na universidade, instâncias de fomento à pesquisa, 
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mercado de bens simbólicos modernos (artes, design), altos círculos burocráticos nacionais 
(ver, por exemplo, a caracterização de Aloisio Magalhães feita por FONSECA, 1997, p. 162).

 Esses recursos, que se traduzem em um “repertório de ação preservacionista” bastante 
amplo, permitem um distanciamento da concepção patrimonial vigente até então e a formulação 
de noções como a de “referencial cultural”, e de projetos de patrimonialização que têm 
como objeto atividades econômicas, artesanais, manufatureiras com relevância local. No 
entanto, as próprias possibilidades desses dirigentes de incorporarem outras definições das 
funções do patrimônio, progressivamente os faz incorporar as demandas de “democratização” 
e “participação” em voga nos meios intelectuais no período da “abertura” (MICELI, 1984; 
FONSECA, 1997).

 Com a criação do SPHAN/Pró-Memória, que incorpora o pessoal vinculado ao CNRC 
(MICELI, 1984), a concepção de patrimônio passa a incluir elementos considerados relevantes 
para as populações locais – é a democratização do patrimonializável. Essa concepção ampla do 
patrimonializável enseja o levantamento dos “referenciais culturais” de populações distantes 
dos centros urbanos e das elites nacionais, como os feitos nos estudos e da atuação junto a 
populações que trabalham com artesanato. É o caso, por exemplo, da pesquisa que documenta 
os padrões de artesanato em município da região de Ouro Preto, em que são usadas as técnicas 
de levantamento de dados que depois se tornariam padrão no Inventário Nacional de Referências 
Culturais (INRC), instrumento que é parte da atual política de salvaguarda e de registro dos 
bens imateriais8: gravação de entrevistas, trabalho de campo com fotografias, produzindo 
um material escrito e audiovisual destinado a documentar uma “tecnologia patrimonial”. No 
entanto, o trabalho possuía outra ênfase, que ia além da documentação: buscava a melhoria 
das condições de vida das populações que empregavam a “tecnologia”: o projeto buscava 
“identificar as peculiaridades de sua vida societária, suas lideranças e o desenvolvimento de 
trabalho comunitário nas áreas de saúde e educação” (CACHOEIRA ... 1980, p. 7).

 O tipo de vinculação ao popular que buscava a valorização de seus traços culturais 
distintivos e a partir deles, alternativas econômicas também fica claro no projeto de estudo 
de caso de uma fábrica de vinho de caju como exemplo “dos fenômenos da Tecnologia 
Patrimonial – o conjunto de conhecimentos e técnicas populares historicamente determinadas”. 
O projeto, ao mesmo tempo em que documenta as fases de produção, seus instrumentos, etc., 
sugere que “instituições e órgãos oficiais” invistam nessa fábrica em crise financeira produto 
de “discutíveis leis do mercado”: “uma vez fortalecida, ela será fonte de trabalho e renda 
para um número razoável de pessoas” (PARA SALVAR..., 1981, p. 10). É possível afirmar, 
portanto que as “tecnologias populares” são identificadas ao tradicional e ao ameaçado pelo 
capitalismo e procura-se vincular aquelas tecnologias à configuração social em que fazem 

8  O INRC se constitui numa espécie de protocolo de pesquisa de campo que fornece uma grade de análise 
que permite a captura da informação sobre os bens culturais objeto de iniciativas de registro, ou projetos de 
salvaguarda de bens imateriais. De elaboração de um antropólogo, o INRC possui instruções estritas de coleta de 
informação, e é disseminado pelo IPHAN para o trabalho de pesquisadores de campo, que podem não ser da área 
da antropologia. Ver Arantes, 2009; Arantes et alli, 2000.
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sentido, afastando-se de uma perspectiva folclórica, ao mesmo tempo em que se dá ênfase ao 
valor para as “comunidades” do que será considerado objeto passível de tombamento. 

4 – O “GIRO FOLCLÓRICO”

Essa adesão a referenciais ideológicos que valorizam as “classes populares” e seu 
papel na “democratização” parece orientar uma concepção de tombamento que privilegia o 
sentido do bem concreto para seus usuários (inclusive em seus aspectos afetivos e de memória 
identitária), e não somente como representativo de uma excepcionalidade artística e ou do 
passado nacional. A partir dos anos 80 chegam ao SPHAN/Pró-Memória pedidos de tombamento 
não usuais à prática da instituição: terreiros, bens arquitetônicos de uso comum como pontes, 
mercados, caixas-d´água, fábricas, conjuntos habitacionais populares (FONSECA, 1997). O 
que pode ser visto como resultados dos projetos do CNRC, instaura no SPHAN/Pró-Memória 
uma divisão entre os técnicos do SPHAN, que enfrentavam problemas em atribuir valor 
“artístico” ou “histórico” aos objetos propostos, e os antropólogos da Fundação Pró-Memória, 
que defendiam a patrimonialização desses objetos como reconhecimento de grupos sociais até 
então distantes da política de patrimônio (FONSECA, 1997). Desta forma, o tombamento é 
a primeira política efetiva de introdução dos grupos subalternos e seus modos de existência 
no conjunto de fenômenos patrimonializáveis. O tombamento de terreiros é emblemático. 
Tendo causado grande discussão internamente ao SPHAN/Pró-Memória, e provocado intensa 
mobilização da sociedade civil, o tombamento de terreiros inicia-se nos anos 80, a partir do 
trabalho de antropólogos no projeto “Mapeamento de Sítios e Monumentos Religiosos Negros 
da Bahia”. Esse objeto de tombamento sintetiza as preocupações de técnicos, conselheiros e 
dirigentes ligados ao circuito do patrimônio cultural e que dizem respeito à proteção dos terreiros, 
enquanto representativos de uma cultura dominada, da especulação imobiliária, justificando 
o tombamento não pelo valor “histórico e artístico” para a nacionalidade, mas “pelo sentido e 
a percepção que o povo tem do que são seus monumentos, seus bens culturais” (Coordenador 
do Projeto Mapeamento ..., antropólogo, em BAHIA ..., 1982, p. 21). O tombamento, aqui 
passa a simbolizar a entrada do “povo” e sua cultura no conjunto de bens consagrados pelo 
SPHAN/IPHAN, até então somente dedicado aos bens e monumentos de uma “cultura de 
elite” (VELHO, 2006, p. 240).
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Tabela 1 – Terreiros no IPHAN: tombados, em instrução e indeferidos, segundo ano de 
abertura do processo – Brasil, 2016

Ano de Abertura do 
Processo Tombados Processo em Instrução Indeferidos

1982 1
1994 1
1998 1
2000 2 2
2001 2
2002 2
2004 1
2005 1
2006 2
2007 1
2008 1
2009 1 1
2011 1 1
2013 2
2014 2
2015 3
Total 9 18 1

Fonte: Tabulação nossa de dados do IPHAN (2016).

Das 28 proposições de tombamento de terreiros existentes no IPHAN de 1982 a 2015, 
somente uma foi indeferida. Nota-se que dos 9 terreiros tombados, 8 tiveram processo no 
IPHAN aberto até 2002, e dos processos ainda em instrução, 15 foram abertos a partir de 2004. 
Nesse período, a política de patrimônio imaterial já estava vigente, e pode estar relacionada a 
um esvaziamento do tombamento enquanto política de patrimonizalização de bens culturais 
dos grupos dominados.

As dificuldades de enquadrar os bens de uso popular nos critérios de excepcionalidade 
artística e valor histórico próprios ao SPHAN/IPHAN parecem ter contribuído para a busca de 
outro dispositivo para sua incorporação ao patrimônio cultural nacional. A adesão às discussões 
da ONU sobre folclore e cultura popular permite que no IPHAN se constitua um discurso da 
Nação em que o que está identificado com os grupos subalternos ou “populares” derive para 
uma representação da “pluralidade cultural nacional”. A política de patrimônio imaterial é a 
solução possível, para o IPHAN, de diversificação dos critérios para a definição do patrimônio 
brasileiro, em que estão presentes elementos luso-brasileiros (até então privilegiados pelas 
políticas de tombamento), africanos e indígenas, além de “outras etnias e culturas” (Weffort, 
F., Ministro da Cultura, em ATA ..., 1997, p. 2).

Ou seja, a constituição de uma política de patrimônio imaterial desloca as preocupações 
dos técnicos e dirigentes da área do tombamento, que tem efeitos no mercado imobiliário, para 
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uma política sem qualquer intervenção direta naquele mercado. Ela estaria em continuidade 
com a orientação desse governo para a área da cultura, de adesão aos princípios de mercado, 
e de restrição do papel do Estado como agente de regulação (ARRUDA, 2003). 

O Governo Lula dá continuidade e consolida essa política, dando ênfase à participação 
dos grupos excluídos da cidadania (GIL, 2006). Desde 2005 é implementado o Programa 
Nacional de Patrimônio Imaterial, em que procura constituir parcerias com governos e entidades 
da “sociedade civil” para a realização de projetos de salvaguarda dos bens imateriais, que 
envolvem a realização de ações diversas (inventários, produção de documentação, divulgação, 
intercâmbio) (IPHAN, Editais ...). No entanto, mantem-se a ênfase na produção do conhecimento 
sobre os “bens culturais” em detrimento de uma intervenção direta em nome dos interesses 
econômicos dos grupos subalternos. Há uma incorporação dos signos desses grupos tais como 
são percebidos pelos grupos dominantes dos quais a burocracia do IPHAN é parte, sem que 
isso represente uma concorrência em termos de prioridade de tratamento, com o patrimônio 
“material”, objeto de tombamento. A partir das informações sobre Gastos Diretos por Programa 
do Governo Federal, em que estão discriminados os gastos com “ações” referentes ao patrimônio 
material e ao “imaterial” (basicamente, registro e salvaguarda), observa-se que os gastos com 
a política de patrimônio imaterial são infinitamente menores, em relação aos gastos com o 
patrimônio material, instituídos pelo tombamento (Gráfico 1).

Fonte: Controladoria Geral da União.

Ao mesmo tempo, a política de patrimônio imaterial, ao enfatizar a participação 
da sociedade civil para preservar as culturas populares em nome da diversidade cultural, 
permite ao Governo legitimar-se perante grupos que representam “minorias culturais”, como 
representantes de negros e indígenas (ALVES, 2010). 

“Tecnologias patrimoniais”, “referenciais culturais”, “sentidos e memórias locais” 
passam a ser apreendidos de forma descontextualizada, demarcando práticas e fenômenos 
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designados como “culturais”, e constituindo um conhecimento sobre a nação “multicultural”. 
Ao mesmo tempo, as práticas e fenômenos definidos como imateriais circunscrevem uma 
alteridade diante da “cultura de elite” consagrada pelo IPHAN, mas também uma alteridade 
perante os consumidores da produção de conhecimento do IPHAN, em especial os circuitos 
intelectuais e administrativos nacionais, além dos internacionais. A consagração de elementos 
de culturas locais como parte da identidade nacional apresenta “indígenas”, “festeiros”, 
“sineiros”, “fazedoras de panelas”, “dançadores de samba e capoeira”, “rezadores”, não a 
partir de suas condições de vida, mas como herdeiros de práticas vinculadas a um passado 
narrado de acordo com um dos mais caros mitos da formação da identidade nacional, o das 
raças miscigenadas. É possível falar, portanto, de uma representação estereotipada das classes 
subalternas e de um “giro folclórico” nas preocupações com o “popular” dos gestores e 
técnicos do IPHAN presente na política de patrimônio imaterial. Obviamente, a análise aqui 
proposta não desconsidera os efeitos políticos da introdução dos símbolos “dos subalternos” no 
patrimônio nacional, mas permite perguntar pelos limites político-ideológicos de constituição 
de uma política específica para esses símbolos. 
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A CULTURA POPULAR ENQUANTO PARTE 
INTEGRANTE DA POLÍTICA PÚBLICA CULTURAL EM 

VOLTA REDONDA 

Bárbara Cunha Ferreira de Oliveira1 

Kaique Lopes Maia2 

RESUMO: Neste artigo se busca responder o quanto das demandas da cultura 
popular foram executadas de 2017 a 2019, de acordo com o Plano Municipal de 
Cultura e nisso buscar responder quais programas, projetos e ações contidos no PPA 
e no Plano têm a respeito da cultura popular e o quanto se gastou com este segmento 
da Política Cultural no município de Volta Redonda e para isto se conceitua cultura 
popular, sistema nacional de cultura, conselhos gestores e orçamento público.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Popular; Plano Municipal de Cultura; Orçamento 
Público.

1- INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca analisar o desenvolvimento da cultura popular no 
Município de Volta Redonda entre os anos de 2017 e 2018, a partir do cumprimento 
do Plano Municipal de Cultura que institucionaliza os direcionamentos acerca da 
política cultural da cidade nos diversos aspectos culturais, cabendo como recorte, 
o plano setorial da cultura popular.

Volta Redonda é um município com cerca de 271.998 pessoas (IBGE, 2019), 
localizado na região do Médio Paraíba, interior do estado do Rio de Janeiro. Com 
pib per capita de R$39.679,43, as maiores atividades econômicas são industriais e 

1 Gestora Pública pela UFF- Universidade Federal Fluminense. Chefe de Gabinete na 
SEPLAG- Secretaria de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão de Volta Redonda. 
barbara.cunha.seplag@gmail.com
2 Gestor Público pela UFF- Universidade Federal Fluminense. Gerente de Políticas Culturais 
da SMC- Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda. kaiquenovaesm@gmail.com
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de serviços. Volta Redonda é a única da região que tem uma secretaria exclusiva de Cultura 
dentro da estrutura da Gestão Pública.

O objetivo geral do presente trabalho é identificar as metas da cultura popular no Plano 
Municipal de Cultura que foram cumpridas de 2017 a início de 2019 em Volta Redonda.

Os objetivos específicos são: identificar ações, programas e projetos contidos no 
planejamento de médio prazo, como PPA do município, assim como o quanto de orçamento 
foi efetivado financeiramente de 2017 a 2019 para a cultura popular.

O artigo se inicia pela conceituação de instituições importantes para compreender 
os recortes traçados bem como os mecanismos de delimitação da política, das arenas e das 
formas de acesso ao recurso público da área da cultura. 

É nesse sentido que se buscará delimitar o conceito incerto de cultura popular, sistema 
nacional de cultura, conselho gestor e orçamento público, sendo cada um destes parte integrante 
do processo decisório em si e da execução das ações em cultura popular na cidade de Volta 
redonda.

Se busca, desta maneira por apresentar o processo de formulação do PMC, do diálogo 
com a sociedade civil, bem como a execução das previsões orçamentárias e, ainda, a destinação 
de recursos para ações de cultura popular, se fazem necessário para a avaliação prática e 
comprovação do cumprimento do plano. Após o referencial teórico, vem o capítulo dos aspectos 
metodológicos. Em seguida, Resultados e Discussão e as Considerações Finais.

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1- CULTURA POPULAR

A busca por conceituar a cultura popular é compartilhada por diversos autores que 
através de recortes históricos, definições morais e análises antropológicas, tentam dar sentido 
e generalidade para um conceito que, segundo constatações dos mesmos autores, é difícil 
definir. Martha Abreu ilumina a questão tratando a construção do conceito como algo dotado 
de leituras políticas e que representam, em maior ou menor grau, a relação hierárquica existente 
em cada momento histórico (ABREU, 2003, p.1).

A autora ainda apresenta a leitura crítica de outros autores, como é o caso de Roger 
Chartier, que considera o conceito, bem como a caracterização da cultura popular, como uma 
apropriação da autoridade reivindicatória da produção cultural por parte daqueles que se 
colocam no campo erudito da cultura (ABREU, 2003, p. 1). Outra análise apresentada pela 
autora parte de um olhar substantivo da produção das culturas, atribuindo a cultura popular a 
produção folclórica ou contra hegemônico. No entanto se por um lado cabe a crítica e a cautela 
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ao considerar, ou mesmo conceituar, a cultura popular, faz-se necessário a reivindicação do 
direito de caracterização por parte da administração pública do conceito, ainda que de forma 
a restringir tal conceito na formulação de políticas públicas.

No campo teórico a dificuldade de conceituação parte, sobretudo, da dificuldade de 
identificar a origem de determinada manifestação cultural (Chartier, 1995), que para Abreu 
é a linha de análise mais possível para enquadrar determinada manifestação no campo do 
popular. Para as políticas públicas a dificuldade encontrada por gestores públicos é a de atribuir 
legitimidade teórica, já que esta trava suas próprias batalhas, ou mesmo política para elaborar 
políticas públicas que permitam o direcionamento de recursos e construção de programas com 
focos em manifestações da cultura popular.

A cidade do Rio de Janeiro passou por esta dificuldade ao criar programas e editais de 
incentivo ao carnaval de rua culminando numa articulação que se debruçou sobre o afastamento 
das características culturais do carnaval de rua carioca (Fernandes, 2015, p. 141). adentrando 
o espectro mercadológico e turístico do evento e das manifestações nele inserido.

É diante desse cenário esfumaçado que ao se debruçar em uma, quase trágica, tentativa 
de conceituação de algo que tem por base uma história de constantes mudanças e diferenças 
esbarra na legitimidade da imposição institucional não só na definição do conceito, mas 
também do próprio poder de auto permissão de estabelecer o conceito. 

Além do Rio de Janeiro, outra cidade que buscou normatizar, em algum nível seu 
entendimento sobre cultura popular foi o Município de Volta Redonda que com o objetivo de 
garantir o direcionamento correto de seus recursos para a cultura popular, recorreu a normatização 
legal através da participação social e o referenciamento na sociedade do conceito em si.

No caso de Volta Redonda partiu do Conselho Municipal de Política Cultural de Volta 
Redonda (CMPCVR) a proposta que definiria e orientaria a gestão pública municipal da 
construção e implementação de políticas públicas para a cultura popular.

O CMPCVR faz parte de uma política de participação social que surge concomitantemente 
com o processo de redemocratização brasileira, a partir de uma concepção de maior 
descentralização do poder decisório da gestão pública (BRASIL, 1988).

2.2- SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

Sistema, na definição de Edgar Morin (1969, p.21 apud BRASIL, 2011, P.40), é um 
conjunto de partes interligadas que interagem entre si. O sistema é sempre maior – ou menor 
– que a soma de suas partes, pois tem certas qualidades que não se encontram nos elementos 
concebidos de forma isolada (MORIN, 1969, p.21).
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Figura 1-- Conceito do Sistema Nacional de Cultura

Fonte: Fonte: BRASIL, 2011, p. 41

A composição do SNC reúne a sociedade civil e os entes federativos da república 
federativa brasileira- União, estados, municípios e Distrito Federal – com suas respectivas 
políticas e instituições culturais, incluindo os subsistemas setoriais já existentes e outros 
que poderão vir a ser criados: de museus, bibliotecas, arquivos, do patrimônio cultural, de 
informação e indicadores culturais, de financiamento da cultura, etc.

As leis, normas e procedimentos pactuados definem como interagem suas partes 
e a Política Nacional de Cultura e o Modelo de Gestão Compartilhada constituem-se nas 
propriedades específicas que caracterizam o Sistema (BRASIL, 2011).

• Princípios do Sistema Nacional de Cultura (BRASIL, 2011, p. 41):

• diversidade das expressões culturais;

• universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

• fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;

• cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na 
área cultural;

• integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 
desenvolvidas;

• complementaridade nos papéis dos agentes culturais;

• transversalidade das políticas culturais;

• autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;

• transparência e compartilhamento das informações;

• democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
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• descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações.

 O objetivo geral do SNC é formular e implantar políticas públicas de cultura, democráticas 
e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade civil, promovendo o 
desenvolvimento–humano, social e econômico–com pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso aos bens e serviços culturais.

Os objetivos específicos são:

·    Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas 
e dos recursos públicos na área cultural.

·    Articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da 
cultura com as demais áreas sociais, destacando seu papel estratégico no processo de 
desenvolvimento.

·    Promover o intercâmbio entre os entes federados para a formação, capacitação 
e circulação de bens e serviços culturais, viabilizando a cooperação técnica entre estes.

·    Criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Nacional de Cultura.

·    Estabelecer parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão 
e de promoção da cultura (BRASIL, 2011, p. 42).

Figura 5- Elementos Constitutivos do Sistema

Fonte: Brasil, 2011, p. 44
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As instâncias de articulação, pactuação e deliberação do SNC, agrega os elementos 
específicos:

• Conferências Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Cultura.

• Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Política Cultural.

• Conselhos Setoriais Nacionais, Estaduais, Distrital e Municipais.

• Comissões Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Fomento e Incentivo 
à Cultura.

• Comissão Intergestores Tripartite.

• Comissões Intergestores Bipartites

2.3 - CONSELHOS GESTORES

Antes de compreender institucionalmente um conselho gestor, é importante buscar 
entender, minimamente, sob que concepção de organização social se estrutura e formaliza 
uma política que busca a democratização da gestão pública.

Trata-se aqui a democracia conceituada sobre uma forma de conceber o funcionamento 
das instituições públicas bem como a maneira como seriam geridas e decididas os temas das 
políticas públicas (SILVA et al., 2013).

Schumpeter em seu livro “Capitalismo, socialismo e democracia” apresenta um conceito 
sobre a democracia que busca traduzir a ideia de uma sociedade democrática numa sociedade 
dotada de normatizações e procedimentos que garantem a interferência da massa social no 
processo decisório, no entanto apenas em uma etapa, que na prática se expressa no processo 
de cessão do poder de deliberação a um grupo que é capaz de articular e produzir entre si 
uma organização sistemática o que, para o autor, é unicamente percebida na elite (SILVA et 
al., 2013, p 6).

No Brasil o sistema político em parte rompe com a metodologia schumpeteriana, 
ou numa outra análise, adapta o sistema conceituado pelo autor e institui outras formas de 
estruturação do sistema decisório acerca das políticas públicas.

Em contraponto ao método shumpeteriano, tem-se o modelo de democracia substantiva 
que tem por objetivo a produção de uma realidade com maior proximidade da construção 
coletiva e substantiva das decisões populares, sendo compreendida também como a mais 
próxima da garantia da soberania popular (OLIVEIRA; PEREIRA; OLIVEIRA, 2010, p. 424).

Previsto na Constituição Federal de 1988 a possibilidade de criação de conselhos 
gestores em nível municipal, estadual e federal, possibilitaria a horizontalização do processo 
decisório de políticas públicas, permitindo, em certo nível, a formação de uma agenda política 
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a partir da sociedade civil, algo que na para Schumpeter não estava presente na sua perspectiva 
de democracia (SILVA et al., 2013, p. 5).

Trata-se, enfim, de uma modelo denominado “democracia participativa” que superaria o 
molde da democracia representativa e que tem sua ascensão na década de 1960 como pauta da 
denominada “nova esquerda” e que mais tarde viria a ser aplicada em diferentes níveis pelos 
países do mundo, com maior visibilidade na Europa (OLIVEIRA; PEREIRA; OLIVEIRA, 
2010, p. 428).

Parte da compreensão sobre a democracia representativa trata a estruturação de um 
sistema que teria, a priori, dificuldade de se fazer pleno diante da impossibilidade de produção 
de sínteses e decisões em esferas nacionais das decisões a serem tomadas, dessa forma a 
delimitação de um modelo estrutural de funcionamento e de institucionalização de um processo 
decisório é pensado dentro de uma lógica piramidal (OLIVEIRA; PEREIRA; OLIVEIRA, 
2010, p. 428) que teria a experiência de democracia direta em sua esfera mais próxima da 
massa social, o que representaria a base da pirâmide, transicionando para representações nos 
níveis superiores da pirâmide.

Seguindo essa lógica, os conselhos gestores representam, no caso brasileiro, a aplicação 
mais próxima da tipificação da democracia direta, constituindo-se passo do processo de 
deliberação e acompanhamento das políticas públicas setoriais, possuindo um processo e uma 
pirâmide de procedimentos próprios. 

2.4- ORÇAMENTO PÚBLICO

A gestão da coisa pública tem compromissos, tal qual qualquer outro tipo de gestão, 
com determinados padrões de funcionamento e legislações específicas que a rege (BRASIL, 
1988), dessa forma a ação pública, bem como sua viabilização concreta traduzidas em forma 
de políticas públicas. Para tal, um dos instrumentos utilizados é o orçamento público que, 
na visão de autores como Abreu e Câmara (2015), cumprem o papel de viabilizar ou não, 
concretizar ou não e representar as vontades de ação dos mandatos.

O orçamento público é visto [...] como instrumento da ação governamental capaz de 
tornar factíveis, ou não, as ações governamentais, [...]. Tem-se como referência que 
as decisões na área do orçamento público apresentam uma forte correlação com as 
ideias centrais dos mandatos e repercutem sobre a administração pública como um 
todo. Por conseguinte, as questões orçamentárias influenciam as possibilidades e o 
modo de ação do Estado para além do seu campo específico. Essa centralidade coloca 
o instrumento como vetor, ou veto, da formulação das políticas públicas. (ABREU; 
CÂMARA, 2015)

Nesse sentido cabe elucidar as legislações que autorizam a execução de ações e políticas 
no âmbito público municipal, ou seja, apresentar de forma abrangente e procedimental o 
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papel da Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano 
Plurianual (PPA).

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil apresenta um novo modelo 
de implementação de políticas públicas a partir de uma nova forma de pensar os recursos  
financeiros do país (O QUE É O ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL REFLEXÕES E 
SUBSÍDIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO, 2017), o que exige dos município 
uma reestruturação na forma de pensar o orçamento, acompanhando as mudanças normatizadas 
pela constituição.

Sobre as etapas orçamentárias Abreu e câmara dizem.

Na parte da organização dos instrumentos de ação do Estado — Planejamento e 
Orçamento —, a Constituição Federal de 1988 adotou um desenho uniformizador 
(one size fits all). Todos os planos e prioridades devem se compatibilizar com o Plano 
Plurianual (PPA). As finanças públicas, incluindo receitas e despesas, devem estar 
contidas no Orçamento Geral da União (OGU). E a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) deve fazer a coordenação entre o PPA, o macroplanejamento de médio prazo e 
o OGU, que aloca recursos para os compromissos públicos de um exercício financeiro 
(Brasil, 1988). (ABREU; CÂMARA, 2015).

Dessa forma faz-se relevante ter, mesmo que de forma superficial, a compreensão do 
papel do orçamento público na consolidação de programas e no próprio cumprimento de planos 
estabelecidos, já que, cabe aos processos anuais definirem a execução dos planejamentos esta-
belecidos pelas mais diversas instâncias.

3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Para Bogdan e Biklen (1994) estudos desse 
gênero apresentam os seguintes princípios: a) o ambiente é a fonte dos dados e o pesquisador 
é o instrumento-chave de análise; b) o processo de investigação é tão relevante quanto o 
resultado final; c) os dados coletados são essencialmente descritivos; d) o ponto de vista dos 
sujeitos é especialmente relevante e e) os dados tendem a ser analisados de forma indutiva. 
Em diferentes graus, o estudo refletiu cada um desses pontos. 

 Dentro da metodologia, se usou a análise documental associada à observação participante, 
pois há a compreensão de que são técnicas que se complementam em relação ao objeto de 
pesquisa proposto.

Os documentos são registros escritos que proporcionam informações em prol da 
compreensão dos fatos e relações, ou seja, possibilitam conhecer o período histórico e social  
das ações e reconstruir os fatos e seus antecedentes, pois se constituem em manifestações 
registradas de aspectos da vida social de determinado grupo (OLIVEIRA, 2007).
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 A análise documental também pode ser conceituada como um conjunto de operações 
intelectuais, que pretende à descrição e representação dos documentos de uma forma unificada 
e sistemática para facilitar sua recuperação. Isto é, o tratamento documental tem por objetivo 
descrever e representar o conteúdo dos documentos de uma forma distinta da original, visando 
garantir a recuperação da informação nele contida e possibilitar seu intercâmbio, difusão e 
uso (IGLESIAS; GÓMEZ, 2004). Assim, tal técnica é considerada como o tratamento do 
conteúdo de forma a apresentá-lo de maneira diferente da original, facilitando sua consulta 
e referenciação; quer dizer, tem por objetivo dar forma conveniente e representar de outro 
modo essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação (BARDIN, 1997).

De todos os documentos escritos referentes ao sistema municipal de cultura voltados à 
cultura popular, foram selecionados aqueles que faziam referência estritamente ao segmento 
cultura popular.

Operacionalização da análise documental:

As etapas que foram utilizadas foram: apuração e organização do material, baseada 
em uma leitura utilizando critérios da análise de conteúdo; e análise crítica do documento – 
caracterização, descrição e comentários, fichamento, levantamento de assuntos recorrentes, 
codificação, evidência do núcleo emergente, decodificação, interpretação e inferência 
(MOREIRA, 2005).

A apuração e organização dos documentos foram desenvolvidas mediante leituras 
sucessivas e sistemáticas nas quais se buscou identificar as ações previstas pelos respectivos 
documentos.  

Para isto neste trabalho se revisou alguns processos administrativos da prefeitura de 
Volta Redonda, que é maneira de se identificar o quanto de recurso ou demais trabalhos foram 
gastos e realizados dentro da Cultura Popular, além de ter a análise do Plano Municipal de 
Cultura aprovado ao final de 2016 no município.

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado em 2016, as únicas áreas da Cultura 
Popular que são contempladas no documentos que foi construído juntamente com os artistas 
e fazedores de cultura da cidade são: Folia de Reis, Capoeira e Teatro de Bonecos.

Essa construção coletiva ocorreu através de Conferência Municipal de Cultura e 
Encontros Setoriais nos segmentos culturais pertencentes ao Conselho de Política Cultural, 
como diz que deve ser feito no Sistema Nacional de Cultura (BRASIL, 2011).
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Dentro do tópico da Folia de Reis, são 12 solicitações no PMC. Dessas 12, 4 foram 
cumpridas desde então, 4 não foram cumpridas, 3 estão em parte sendo cumpridas e em 
processo e 1 não precisou de intervenção da gestão pública.

Dos tópicos da Capoeira, 4 foram levantados de solicitações no PMC. Desses 4, 3 
foram cumpridos e 1 está em parte sendo cumprido, em processo.

Na categoria de Teatro de Bonecos, há apenas 2 demandas. Dessas 2, nenhuma foi 
cumprida até então. 

No PMC (2016),  há um tópico dentro do Setorial “Música” que fala sobre editais, como 
na passagem: “Criar edital anual de apoio à realização de festivais, espetáculos e eventos, 
visando à ocupação de espaços públicos e privados do município” (Volta Redonda, 2016). 
Nesse tópico pode ser constatado que, ampliando o sentido apenas do setorial de Música, 
foram abertos editais que inclusive contemplam a cultura popular para que os fazedores de 
cultura possam acessar recurso através de cachês. Isso pode ser comprovado através dos 
editais: 010/2017/ 011/2018; 019/2018; 

Quanto ao Orçamento Público, o PPA (Plano Plurianual), que foi pelo viés participativo 
no município, construído coletivamente em 2017 há no total: apenas um programa que menciona 
algo da cultura popular, que se chama “Promoção ao Artesanato de tradição cultural”, que diz 
(Volta Redonda, p. 165, 2017): 

Projeto com foco na cultura tradicional popular, com objetivo de apoiar grupos 
produtores de artesanato, incentivando o desenvolvimento desse segmento da cultura 
brasileira, a qualificação e ampliação da produção e presença do artesanato nos 
mercados interno e externo, promovendo a dinamização econômica, incluindo a 
estruturação de um espaço de comercialização de referência, com vistas a práticas 
comerciais mais equitativas.

Essa menção direciona o artesanato apenas, em que os valores inseridos no PPA são: 
Para 2018: 1.080.000,00, 2019: 80.000,00, 2020:  80.000,00 e 2021: 80.000,00. Ou seja, em 
um planejamento de médio prazo, como é o PPA, para quatro anos, nada foi inserido com 
valores ou separação para programas e ações destinados à Cultura Popular. Isso se deve tanto 
a secretaria de cultura que não os colocou no PPA como os próprios membros de categorias 
dessa vertente que não a mencionaram pela proposta do PPA Participativo, que foi realizada 
pela internet e através de um Fórum presencial em 2017.

 Na parte orçamentária por análise dos processos administrativos de chamamentos 
públicos foram destinados ao total para a cultura popular como cachê de 2017 até fevereiro 
de 2019 R$ 97.006,54.

Em 2017 houve o I Festival de Economia Solidária, em que havia capacidade para 5 
modalidades de Cultura Popular se apresentar com cachê, tais quais: Folia de Reis, Jongo, 
Capoeira, Maracatu e Samba de Roda. Com um total de orçamento separado de R$ 9.600 
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através de dotação orçamentária pleiteada pelo movimento social de Economia Solidária, 
presente na verdade na secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Desses, apenas 
R$ 2000 não foram utilizados, que foi a categoria de samba de roda, por ter dado deserto no 
chamamento público. Em 2018 o orçamento previsto para o ano foi de R$2.103.000,00. Desses, 
R$50.406,54 foram executados. Já em 2019, o orçamento geral da Secretaria Municipal de 
Cultura é de R$2.903.000,00 a ser distribuído por todas ações.

Quanto a participação dos membros no conselho municipal de política cultural, a 
cadeira de cultura popular sempre teve assento e ocupação, em que em 2012 se formou 
um grupo chamado “Artistas em Movimento”, em que se começou a pensar como seria a 
formação das cadeiras de um conselho municipal de cultura no município e estes mesmos 
artistas, provindos de um movimento orgânico, fizeram questão de pautar a cadeira da Cultura 
Popular (Oliveira, 2016). Era para ser com 1 titular e 1 suplente como conselheiro de política 
cultural e os trâmites descritos corroboram como em uma democracia direta, representativa e 
deliberativa (OLIVEIRA; PEREIRA; OLIVEIRA, 2010). No entanto a os mandatos se deram 
de maneira incompleta, se considerarmos o papel fundamental de ambas as figuras. Entre as 
gestões de 2015 à 2017, a representação da cultura popular se deu exclusivamente, já na de 
2018 à 2019, a representação se deu integralmente por titular e suplente, sendo estes eleitos 
apenas na conferência extraordinária ocorrida em maio de 2018.

Os tipos de trabalhos mais pontuais da cultura popular giraram em torno de diálogos 
sobre o carnaval de rua com os blocos e organização das folias de reis. 

O entendimento do que seja cultura popular também é algo que poderia ser trabalhado 
entre os próprios conselheiros de política pública com rodas de conversa junto a toda população. 
Por exemplo: há uma nova modalidade de cultura popular que em nenhum momento está citada 
no PMC: O Jongo. E que deve acessar a formatação por completa da política pública cultural. 
Assim como não houve a discussão de que o samba seja cultura popular e demais grupos que 
tocam todos os ritmos musicais brasileiros pela percussão com materiais recicláveis também 
seja, dentre vários outros.

Além do fato de não haver um mapa virtual com todas as intervenções artísticas do 
município, há essa dificuldade de se localizá-los.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conceituação técnica da cultura popular, bem como a própria conceituação legal 
que poderia direcionar a política pública em Volta Redonda, se reproduzem no ambiente 
institucional da gestão pública municipal, assim como na própria participação política da 
sociedade do Município de Volta Redonda que se mostra limitada ao indicar área de relevância 
para mobilização de recursos no que tange a cultura popular.
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Isso se traduz no aspecto legal, na ausência de diversas manifestações da cultura 
popular na formalização do Plano Municipal de Cultura. Assim que a implementação de 
políticas públicas voltadas a cultura popular abre a possibilidade de defasagem ao analisar 
benchmarking de outras cidades visto a diferente caracterização do que é a cultura popular.

Apesar do já entendimento da não completude do PMC ao tratar cultura popular, a 
realidade das políticas públicas nos coloca na análise, ainda que defasada em considerações 
importadas de cultura popular, positiva dos avanços no cumprimento do PMC frente as 
categorias nele delimitadas. 

Orçamentariamente é possível perceber um baixo percentual de recursos direcionados 
para as ações de cultura popular, ainda que, de modo geral, haja a possibilidade de acesso a 
recursos via outras iniciativas de políticas públicas não exclusivas da cultura popular.

É importante ressaltar a importância para a política cultural no Municíio que possibilitou 
a construção de uma orientação para a ação pública no aspecto cultural alinhado com as 
demandas dos grupos de disputa organizados. 

Este trabalho abre caminhos para que outros em outras pesquisas possam ser efetuados 
dentro do vasto campo da conceituação de Cultura Popular, assim como possíveis estudos de 
casos com quem no município integra os grupos desta vertente relevante para o aspecto de 
desenvolvimento social, cultural e econômico de Volta Redonda.
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O TRÂNSITO DAS CULTURAS POPULARES COMO 
POLÍTICA PÚBLICA: FESTIVAIS DE FOLCLORE (1950-
1970) E ENCONTROS DE CULTURAS POPULARES E 

TRADICIONAIS (2000-PRESENTE)

Bruno Goulart1 

RESUMO: O objetivo desse artigo é refletir sobre a relações entre política cultural, 
festivais de cultura e culturas populares. O foco se dará na comparação entre os 
festivais de folclore (1951-1976) e os encontros de culturas populares e tradicionais 
(2000-presente), eventos concebidos como forma de política cultural. As reflexões 
apresentadas aqui são parte de um projeto de pesquisa ainda em andamento que 
retoma dados de uma pesquisa de doutorado realizada entre 2014 e 2018 sobre 
os encontros e informações disponíveis na Revista Brasileira de Folclore (1950-
1976) sobre os festivais de folclore. Entendo ambas as propostas como espaços de 
performance cultural que nascem na intersecção entre turismo/indústria cultural, 
políticas públicas e folclore/cultura popular. Porém, a maneira como cada um 
desses eventos articula essas várias dimensões é diferente. Desse modo, resgato a 
experiência dos festivais de folclore e dos encontros de cultura populares, abordando 
seu contexto de surgimento, assim como procuro traçar algumas possibilidades 
comparativas entre esses dois conjuntos de experiências, com foco na relação entre 
eles e as políticas culturais.

PALAVRAS-CHAVE: Festivais de Folclore, Encontros de Culturas Populares, 
Políticas Culturais.

O objetivo desse artigo é apresentar algumas reflexões iniciais sobre o 
projeto de pesquisa coordenado pelo autor, a ser desenvolvida no ano de 2019 na 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 
O tema da pesquisa surgiu como continuidade do doutorado, desenvolvido entre 
os anos de 2014 e 2018 (SILVA, 2018). Na tese de doutorado foi abordado as 
relações entre políticas culturais, performance cultural e a preservação, valorização 
e difusão de práticas culturais associadas à categoria culturas populares no Brasil 
contemporâneo. Com foco na experiência dos encontros de culturas populares e 
tradicionais – conceito que cunhei para designar uma proposta de evento que surge 

1 Professor efetivo da cátedra de Antropologia e Patrimônio da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), doutor em antropologia social pela UnB e 
mestre na mesma área pela UFRN. E-mail: brunogoulart@unilab.edu.br
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no Brasil por volta dos anos 2000 e une a dimensão de um festival cultural e de um fórum de 
discussões sobre políticas públicas –, a pesquisa de doutorado investigou como esses eventos 
surgiram graças a um renovado interesse de artistas e da academia pelo universo das culturas 
populares, à emergência de um circuito de apresentações “culturais”, gravações de discos 
e oficinas voltadas para os sujeitos e as práticas performáticas desse universo, assim como 
devido a um novo desenho das políticas culturais pós 2003.

Durante a investigação do doutorado entrei em contato com as várias edições da Revista 
Brasileira de Folclore (CAMPANHA DE DEFESA DO FOLCLORE BRASILEIRO, 1951-
1976), disponíveis no acervo digital do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. A partir 
daí, pude constatar que apesar da novidade representada pela experiência dos encontros de 
culturas populares e tradicionais, esses não eram sem precedentes na experiência brasileira, pois 
encontravam ecos na experiência da Comissão Nacional de Folclore (CNF) e, posteriormente, 
da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB) e a sua idealização, organização e 
realização de diversos festivais de folclore que tomaram lugar em diferentes capitais do país 
entre as décadas de 1950 e 1970.  Assim como os encontros de culturas populares e tradicionais 
contemporâneos, esses festivais foram incentivados pelo movimento folclórico como forma 
de política pública para a valorização, difusão e preservação do folclore.

Dessa maneira, entendo ambas as propostas – encontros e festivais de folclore - como 
espaços de performance cultural no formato de festivais de cultura, que nascem na intersecção 
entre turismo/indústria cultural, políticas públicas e folclore/cultura popular. Apesar das 
similaridades, acredito que cada uma dessas experiências guarde suas especificidades. Foi, 
então, com o intuito de explorar esse material de pesquisa que surgiu a ideia do projeto de 
pesquisa intitulado “O trânsito das culturas populares como política pública: um estudo 
comparativo entre os festivais de folclore (1950-1970) e os encontros de culturas populares 
e tradicionais (2000-2018)”.

Meu interesse aqui é apresentar algumas reflexões iniciais da pesquisa em andamento. 
O artigo será estruturado em três partes. Na primeira, procuro fazer uma rápida revisão 
bibliográfica sobre o tema do trânsito da cultura popular para os circuitos das indústrias 
musicais, do espetáculo, das artes e do turismo. Na segunda, abordo a experiência dos festivais 
de folclore explicitando seu contexto de emergência. Na terceira parte procuro refazer o mesmo 
caminho para o caso dos encontros. Por fim, procuro levantar alguns pontos de comparação 
entre essas duas experiências, dando uma atenção especial às relações entre preservação, 
festivais, performance e cultura popular na experiência dos encontros e festivais de folclore. 

TRÂNSITOS DA CULTURA POPULAR 

No Brasil, o conceito de cultura popular está intimamente relacionado com o de 
folclore. É importante sublinhar que no Brasil essa associação se dá de modo diferente de 
outros países, principalmente anglo-saxões, nos quais o termo cultura popular se associou ora 
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à cultura operária da época industrial (STOREY, 2003) ora aos movimentos contra culturais 
(HALL, JEFFERSON, 2003), enquanto o termo folclore se referia às práticas de um tempo 
“pré-industrial”. Diferente dessa acepção, o entendimento do termo cultura popular que se 
estabeleceu no Brasil reúne “um conjunto heteróclito de formas culturais – música, dança, 
autos dramáticos, poesia, artesanato, ciência sobre a saúde, formas rituais, tradições de 
espiritualidade” (CARVALHO, 2010, p. 44) e guarda íntima relações com o termo folclore, 
apesar dos conceitos pertencerem a momentos históricos distintos.  

Na América Latina, no geral, e no Brasil, especificamente, a partir da década de 
1980, as práticas relacionadas a esse universo, principalmente as de caráter performático2 
, passa a transitar pelos circuitos da indústria cultural e do turismo (TRIGUEIRO, 2005). Nesse 
contexto, a cultura popular passa a circular por novos formatos – através de gravação de CDs, 
performances musicais e artísticas, imagens, vídeos etc. (CARVALHO, 2003; VARGAS, 2015; 
GUILLEN, LIMA, 2006). Além disso, um grande número de rituais e festividades começou 
a se adequar às crescentes demandas do turismo e da publicidade (CANCLINI, [1982] 1989; 
SILVA, 2007; SILVA, 2001; MESQUITA, OLIVEIRA, 2013; GOULART, 2016; SPINELLI, 
2008). Diante o cenário traçado, alguns pesquisadores têm destacado as implicações de ordem 
estética e simbólica desses processos, tais como: uma maior profissionalização dos praticantes 
da cultura popular – pois agora essas tradições passam a ser vistas como um espetáculo artístico 
e/ou musical (e não mais apenas como brincadeiras ou práticas devocionais) –; a organização 
social na forma de “grupos de apresentação”; o pagamento de cachê pelas apresentações; e 
a emergência de um mercado de produção cultural específica para esse universo (OSÓRIO, 
2012).

Tem-se acrescentado ainda que esses processos podem ser lidos como uma possibilidade 
de existência das práticas performáticas das culturas populares na contemporaneidade (OSÓRIO, 
2012) e que grande parte do crescimento, visibilidade e difusão da cultura popular e tradicional 
na América Latina é produto do seu trânsito pela indústria fonográfica, em festivais de dança 
e música popular tradicional e pelos meios de comunicação de massa (CANCLINI, 2013).

Outros autores, porém, têm sido menos otimistas, ao chamar a atenção para os processos 
de apropriação cultural de tradições sagradas por parte de músicos da indústria cultural; 
assim como para os trânsitos da cultura popular, por meio de grupos, mestres e mestras no 
contexto de apresentações artísticas e musicais e suas implicações, tais como a redução 
temporal e semiótica. Ao conjunto desses processos José Jorge de Carvalho rem chamado de 
“espetacularização da cultura popular” (CARVALHO, 2010). O termo designaria os “vários 
processos simultâneos” aos quais estaria submetida a cultura popular nesse deslocamento 
(CARVALHO, 2010, p. 49).

2 Quando falo de cultura popular de caráter performático me refiro principalmente àquelas expressões 
aonde expressões musicais, corporais e visuais estão presentes.
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Independente de tomar partido de alguma perspectiva – acreditamos que cada uma 
delas enfatiza um ponto e juntas nos ajudam a refletir sobre o tema aqui em questão –, o que 
gostaria de sugerir é que existe toda uma literatura que trata sobre o trânsito da cultura popular 
que situa a emergência desses circuitos na década de 1980-1990. Argumento aqui que os 
encontros de culturas populares e tradicionais são eventos, percebidos como uma forma de 
política pública, que ocorrem no Brasil e que condensam propostas, reflexões e atores sociais 
desse momento do trânsito das culturas populares. 

Dessa maneira, os encontros guardam em comum: a) a proposta de funcionarem enquanto 
espaços aglutinadores de práticas culturais diversificadas por meio categorias como culturas 
populares e tradicionais; b) a adoção do formato específico de um festival de cultura; e c) o 
fato de terem sido incentivados pelo poder público (principalmente por parte do Ministério 
da Cultura, que foi extinto em 2019).

ENCONTROS DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS

Em meio à emergência de novos circuitos para a performance das culturas populares, 
surge a percepção das experiências de trânsito como forma de política cultural. É a partir 
desse cenário que irão surgir os encontros de culturas populares e tradicionais nos anos 20003 
, enquanto forma de política cultural. Desse modo, esses eventos nascem na intersecção entre 
políticas públicas, indústria cultural/turismo e cultura popular/tradicional, organizados por 
ONGs, fundações, produtoras culturais e poder público. Eles foram financiados pelo Fundo 
Nacional de Cultura ou através de patrocínios de empresas de economia mistas, como a 
Petrobrás e a Eletrobrás, e fundações vinculadas a bancos públicos, como o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica Federal (SILVA, 2018).

Os encontros de culturas populares serão realizados em capitais e em cidades do interior 
dos estados, principalmente em lugares de turismo ecológico ou que conte com a presença de 
parques e reservas ambientais, associando assim turismo ecológico e cultural. Do ponto de 
vista de suas programações eles procuram unir a dimensão de um festival de música e dança 
voltado para o universo da cultura popular, com a de um fórum de discussão sobre políticas 
públicas culturais (SILVA, 2018).

Estes eventos foram possibilitados por causa de um novo momento das políticas públicas 
culturais, inaugurado em 2003 (NUNES, 2012; BARROS, ZIVANI, 2011; CALABRE, 2015), 
que passa a contemplar de forma mais enfática a cultura popular e tradicional, ao levar em conta 

3 O número destes encontros realizados entre os anos 2000 e 2016 soma mais ou menos 100 eventos. O 
que marca este momento é a recorrência de várias edições de um mesmo encontro, como é o caso do Encontro 
de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, com 16 edições realizadas. Como outros exemplos podemos 
citar ainda: o Encontro dos povos do Grande Sertão Veredas (Chapada Gaúcha – MG, 14 edições); Vozes de 
Mestres: encontro internacional das cuturas populares (itinerante, 5 edições); o Encontro de Culturas Populares 
e Tradicionais (itinerante, 8 edições); o Encontro Mestres do Mundo (Crato e Fortaleza – CE, 9 edições); e o 
Encontro de Bonito (GO) de Culturas Populares (Formosa – GO, 7 edições).
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as discussões sobre patrimônio imaterial e diversidade cultural em organismos internacionais 
(MINC, 2010; LACERDA, MARQUES, ROCHA, 2010; COSTA, 2012; IKEDA, 2013; 
ARANTES, 2009; IPHAN, 2010). 

Nesse contexto de reformulação das políticas culturais nos anos 2000, uma das frentes 
de atuação da política cultural do MinC foi a valorização e difusão das culturas populares e 
tradicionais (MINC, 2010). Inserido nessa frente, os encontros são vistos como espaços: a) 
de geração de renda e inserção de sujeitos da cultura popular na economia de mercado, b) de 
sensibilização da sociedade, de forma geral, às práticas e saberes desse universo, c) de intercâmbio 
entre essas várias tradições culturais - como forma de celebração da diversidade cultural brasileira4 
 – e d) de reivindicação política por meio da cultura - pois neste contexto, as comunidades 
tradicionais passam a achar interessante “demonstrar ‘performaticamente’ sua cultura” como 
forma de obter maior acesso ao Estado (CUNHA, 2009, p. 313).

É então como espaço de valorização, difusão e inserção da cultura popular em circuitos 
nacionais e internacionais que os encontros se colocam e são concebidos como estratégia de 
salvaguarda destes bens culturais. A ideia, então, é fundar um espaço de performance enquanto 
lugar estratégico de visibilidade e salvaguarda das práticas performáticas das culturas populares. 
Esta perspectiva parte da ideia de que ao se abrir novos espaços de performance, os grupos 
convidados teriam visibilidade, participariam de debates sobre políticas públicas, teriam acesso 
a gestores públicos, secretários do governo etc., e ainda conseguiriam uma fonte de renda, 
se fortalecendo e, por consequência, se preservando para as gerações futuras (SILVA, 2018).

 Em linha gerais, os encontros foram concebidos como espaços de performance e 
discussões, voltadas para o universo das culturas populares e tradicionais, vistos e incentivados 
como forma de política cultural com o objetivo de difundir, valorizar e salvaguardar as culturas 
populares e tradicionais.

FESTIVAIS DE FOLCLORE

A experiência dos encontros de culturas populares e tradicionais, apesar da novidade 
que representam, não são sem precedentes na experiência das políticas culturais no Brasil. 
Desse modo, um paralelo pode ser traçado com a experiência do movimento folclórico brasileiro 
e a realização, por parte dos sujeitos envolvidos no movimento, de centenas de festivais de 
folclore ao longo dos anos 1950, 1960 e 1970. 

A proposta dos festivais de folclore não são, contudo, uma novidade brasileira, mas 
um modelo de evento que tomou forma e propostas semelhantes nos Estados Unidos e alguns 
países da América Latina. Esses festivais foram vistos como uma maneira de oferecer de forma 
temporalmente e espacialmente concentrada uma performance das “identidades nacionais” 

4 Por isso inclusive a preferência pelo uso do plural no título de vários dos encontros.
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por meio de apresentações de grupos folclóricos (KIRSHENBLATT-GIMBLETT, 1991; 
BAUMAN, SAWIN, 1991; GUSS, 2000). 

No Brasil, os festivais de folclore surgem no contexto de atuação do 
movimento folclórico, especificamente no âmbito da realização dos seus congressos5 
. Os congressos eram uma prática recorrente entre os folcloristas após a criação da Comissão 
Nacional de Folclore (CNFL) em 1947, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores. 
Na programação de seus congressos os folcloristas sempre incorporaram exposições de 
artesanato e performances de folguedos populares. Os momentos de performance dos folguedos 
folclóricos foram nomeados de festivais de folclore – e não eram o evento principal, mas 
parte da programação dos congressos. Estes festivais eram gratuitos, realizados geralmente 
em espaços abertos com capacidade para um grande público.

No contexto dos congressos, o momento dos festivais foi percebido como “uma celebração 
do folclore brasileiro e da cordialidade que estaria presente em nossa cultura” (VILHENA, 
1997, p. 220). Por isso, essas “apresentações folclóricas, que representavam o acontecimento 
mais festivo das jornadas de cada reunião, eram um ingrediente essencial e constitutivo 
desses encontros” (VILHENA, 1997, p. 217). Contudo, se os festivais de folclore têm espaço 
e centralidade nesse período inicial do movimento folclórico, é a partir de 1965 que eles se 
multiplicam, tornando-se recorrentes.

Com base em um levantamento na Revista Brasileira de Folclore (RBF) sobre a 
realização de festivais6 de folclore foi identificado a organização de uma centena desses festivais 
. Alguns desses eventos, inclusive, passam a ser realizados com frequência anual, como o 
Festival Folclórico de Brasília, o Festival de Folclore de Olímpia (que acontece até hoje) e o 
Festival Internacional de Folclore, que se realizava anualmente em Curitiba (PR).

Os festivais começam a ganhar força no momento de constituição da Campanha de 
Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB)7 – que substitui a Comissão Nacional de Folclore em 
1958 – e se intensificam no governo da ditadura militar, a partir de 1964. Assim, no contexto 
do movimento folclórico, a disseminação dos festivais coincide com uma maior intervenção 

5 Em 1951, por exemplo, foi realizado na cidade do Rio de Janeiro o Congresso Brasileiro de Folclore; em 
1952 temos o Festival Folclórico de Maceió; em 1953 o II Congresso Brasileiro de Folclore, em Curitiba; em 1954 
o Congresso Internacional de Folclore, realizado na cidade de São Paulo; e, em 1957, o III Congresso brasileiro de 
Folclore, realizado em Salvador.
6 No período que vai de 1958 a 1964, o número de festivais de folclore realizados foi tímido, ficando em 
torno de um ou dois festivais por ano. Contudo, no ano de 1965 podemos encontrar referências a sete festivais de 
folclore na Revista Brasileira de Folclore (RBF). Em 1966 temos um pequeno recuo no número, sendo apenas 4 
festivais nacionais referidos na RBF. Porém, nos anos subsequentes temos um aumento: em 1967, 11 festivais; em 
1968, 15; 1969, 12; 1970, 10; 1971, 11; 1972, 15; 1973, 6. Apesar da RBF ter tido edições até o ano de 1976, a 
última referência aos festivais data de 1973.
7 A campanha era um projeto antigo do movimento folclórico em busca de sua institucionalização na 
estrutura estatal. Segundo Vilhena (1997), esse desejo de institucionalização passava pela ideia de que a defesa 
do folclore não era de responsabilidade de estudiosos ou homens de boa vontade, mas antes tarefa do Estado. Isso 
porque o movimento folclórico, organizado em torno da CNFL, contava apenas com a dedicação dos folcloristas, 
que não recebiam nenhuma remuneração ou fundo previsto para a realização de eventos, pesquisas ou planos de 
salvaguarda (VILHENA, 1997). Com a criação da Campanha, a ideia era mudar esse quadro, e fazer com que o 
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da ditadura na Campanha e a interrupção dos congressos que haviam marcado a atuação do 
período da CNFL (VILHENA, 1997). No âmbito da Campanha contava-se com um departamento 
específico para organização desses eventos, vinculado à Divisão de Documentações, o setor 
de Festivais. 

Uma das explicações para a proliferação dos festivais é que apesar das autoridades 
estaduais financiarem “semanas e congressos, atraídos pela dimensão de espetáculo desses 
eventos”, tal financiamento não se dava “com a atividade cotidiana de pesquisa” da Comissão 
(VILHENA, 1997, p. 100). Outro ponto que explica o surgimento desses eventos foi o decreto 
nº 56.747, que instituiu o dia do folclore em 22 de agosto (BRASIL, 1965, p. 118). No artigo 
2 do referido decreto podemos ler que o intuito da data é estimular “nos estabelecimentos 
de curso primário, médio e superior, as celebrações que realcem a importância do folclore 
na formação cultural do país” (BRASIL, 1965, p. 118). Dessa maneira, com a instituição da 
data, os festivais se tornam uma de suas principais formas de comemoração e ganham “ares 
de política pública recomendada pelo Estado” (SOARES, 2011, p.13).

Apesar da realização dos festivais se concentrarem no estado de São Paulo (responsável 
pela organização de um terço do número total destes entre as décadas de 1950 e 1970), todas 
as regiões do país promoveram festivais no período, principalmente nas capitais dos estados. 
Nos eventos de caráter “regional” os grupos que se apresentavam eram provenientes dos 
estados, regiões e/ou cidades vizinhas ao lugar de sua realização. Contudo, vez ou outra, 
como nos Festivais de Folclore de Brasília, eram reunidos grupos ou manifestações de origens 
provenientes de diversas partes do Brasil. 

Segundo Lia Calabre (2005), esse intercâmbio cultural dentro das regiões e entre as 
regiões brasileiras é uma das propostas que aparecem de forma desenvolvida no Plano de Ação 
Cultural (lançado em agosto de 1973), mas não restrito ao universo do folclore. A proposta 
de intercâmbio cultural era vista aqui como uma forma de integração nacional no plano 
simbólico. Assim, em última instância os festivais de folclore foram percebidos como uma 
forma de efetivar o projeto de nacionalização do folclore e de sensibilizar o público sobre a 
importância da tradição popular nacional.

Além de serem espaços de performance da identidade nacional, os festivais foram vistos, 
também, como uma forma de preservação do folclore. A ideia de preservação passava pelo 
movimento contasse com recursos garantidos para suas atividades. Porém, se com a constituição da Campanha 
pretendia-se contornar essas limitações, garantindo verbas para as atividades de pesquisa, esse quadro irá se alterar 
pouco durante os anos da CDFB. Apesar de nos seus primeiros anos Vilhena (1997) apontar um sobressalto nas 
atividades de pesquisa do movimento folclórico, com a inauguração de bibliotecas, convênios com universidades, 
registro fonográfico e fotográfico do folclore etc., esse momento não dura muito. Em 1964 temos a deposição 
do presidente João Goulart e o golpe civil-militar. Na época era Edson Carneiro quem estava à frente da CDFB. 
Com o golpe, ele é afastado por causa de suas posições marxistas e quem assume em seu lugar é Renato Almeida 
(VILHENA, 1997). Apesar do nome de Renato Almeida estar estreitamente ligado ao movimento desde a CNFL, 
ele assume a campanha “num quadro marcado pelo afastamento de vários funcionários e em meio a enormes 
dificuldades financeiras” (VILHENA, 1997, p. 106).
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raciocínio de que com as então recentes mudanças econômicas (industrialização, migrações 
para as grandes cidades etc.) as tradições populares nacionais, por estarem associadas a 
certos modos de vidas ameaçados, também estariam em risco de desaparecimento. Diante 
esse quadro seria necessário, então, medidas de preservação da tradição (CARNEIRO, 2008a; 
ALMEIDA, 1970).

FESTIVAIS DE CULTURA, NAÇÃO, PRODUÇÃO CULTURAL, POLÍTICAS 
CULTURAIS, SALVAGUARDA E PRESERVAÇÃO

 Vimos até aqui que a experiência dos encontros de culturas populares e tradicionais 
e dos festivais de folclore estão relacionadas por articularem festivais de cultura como forma 
de política pública voltados para a cultura popular performática. Apesar dessas semelhanças, 
porém, existem algumas características que os distinguem. Infelizmente está além do escopo 
do presente trabalho desenvolver esses pontos à exaustão, mas gostaria ainda assim de assinalar 
aqui algumas hipóteses estabelecidas por meio de um levantamento inicial da experiência dos 
festivais e da pesquisa pregressa sobre os encontros (SILVA, 2018).

Uma das especificidades da conjuntura contemporânea dos encontros em relação 
ao momento dos festivais diz respeito ao financiamento. Como vimos, ambos recebem ou 
receberam financiamento público. Entretanto, o que o levantamento inicial tem mostrado é 
que o financiamento, no caso dos festivais de folclore, se deu principalmente nos âmbitos 
municipal e estadual, enquanto no caso dos encontros o repasse se deu no âmbito federal por 
meio, principalmente, do Ministério da Cultura. Além disso, agora temos outras instituições 
sociais que apoiam esses eventos, tais como empresas de economias mistas e fundações 
ligadas a bancos públicos. Dessa maneira, se a experiência dos encontros e dos festivais nos 
indica certa continuidade do diálogo com as instituições públicas voltadas para a cultura, 
contemporaneamente há maior diálogo com o governo federal e também a emergência de 
novos agentes financiadores da cultura popular, que não apenas o poder público. 

Outro ponto de diferença que parece existir entre festivais e encontros diz respeito ao 
perfil dos grupos que compõem a programação de cada um. Enquanto os encontros reúnem 
grupos de perfis diversificados – tanto os que se inspiram na cultura popular para fazer 
apresentações musicais e artísticas, quanto os que adaptam ritos e práticas da cultura popular 
para um contexto de apresentação cultural (SILVA, 2018) –, a programação dos festivais de 
folclore eram compostas majoritariamente por grupos folclóricos considerados “tradicionais” 
– constituído por brincantes e mestres.8

8 Essa hipótese é feita com base no nome dos grupos que conformam a programação dos festivais de 
folclore, que muitas vezes se referem à tradição performática que pertencem (congado, catira, reisado etc.) e ao 
lugar de origem (cidade e/ou estado). 
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Outro paralelo que podemos traçar entre festivais de folclore e encontros diz respeito 
ao discurso da nacionalidade presente em cada um. A construção de uma identidade nacional 
marcou os estudos e o trânsito do folclore no contexto da Comissão Nacional de Folclore (CNFL) 
e da Campanha em Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB) (VILHENA, 1997; CARVALHO, 
2004). Desse modo, a realização dos festivais se constitui em uma maneira de reproduzir, 
performaticamente, uma síntese da identidade brasileira e do que se acreditava ser sua essência. 
Por isso os festivais alegavam promover, com o trânsito dos grupos folclóricos para diferentes 
regiões, a integração cultural da nação. Nos encontros além do discurso da nacionalidade não 
ser tão central, ele se configura de modo diferente, pois agora a ideia de nação brasileira passa 
a ser celebrada com ênfase no conceito de diversidade cultural. Dessa maneira, nos encontros 
não se trata mais de celebrar a unidade nacional, mas a diversidade cultural brasileira, por 
meio da exibição de tradições culturais pertencentes a diferentes grupos étnicos-raciais do país.

Um quarto ponto de diferença entre encontros e festivais diz respeito à estrutura 
de produção e organização. Apesar de ainda não ter encontrado dados sobre os processos 
de organização e produção dos festivais, algumas informações provenientes do referido 
levantamento inicial na Revista Brasileira de Folclore me fazem pensar que sua organização 
não contava com uma estrutura de produção profissional baseada nos padrões de eventos da 
indústria cultural. Um dos indícios que me levou a tal conclusão é que, para os folcloristas, 
organizar festivais não era visto de maneira similar à produção de shows, mas como ação de 
política pública – entendida como próxima das atividades de pesquisa e registro do folclore 
(ALMEIDA, 1970). Para Edson Carneiro ([1955] 2008a), por exemplo, o dinheiro não deveria 
se reverter jamais em cachê. Isso implica que o pagamento de cachês não era algo recorrente 
ou mesmo uma prática institucionalizada, regida por contratos. No caso dos encontros, por 
outro lado, sua organização exige uma estrutura de produção considerável, incorporando vários 
procedimentos e fórmulas da indústria cultural, como a estrutura de palco e de som, captação 
de recursos, prestação de contas, profissionais da produção cultural etc. Afora isso, agora, 
ao contrário dos festivais, as apresentações geralmente envolvem o pagamento de cachês e 
existência de contratos.

Essa diferença de produção e organização dos festivais e encontros implica em uma 
outra, relacionada à presença de dois atores sociais distintos: os folcloristas e os produtores 
culturais, respectivamente. Esses agentes se pautam por ideologias e formas de mediação 
distintas. Os folcloristas se afirmavam enquanto servidores públicos que estariam engajados 
– tinham uma missão – na construção da identidade e memória nacional, e por isso eram 
mediadores entre o folclore e o Estado-nação (VILHENA, 1997; CARVALHO, 2004). Os 
produtores também se colocam enquanto engajados na valorização e disseminação da cultura 
popular, mas agora mais do que servidores públicos eles se tornam mediadores entre Estado, 
mercado e cultura popular (CARVALHO, 2004; SILVA, 2018). Cabe, porém, desenvolver mais 
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as implicações da presença desses diversos atores sociais nos festivais de cultura abordados 
aqui, assim como a maneira na qual constroem seu ethos. 

Por fim, gostaria de desenvolver um pouco mais um último ponto de comparação entre 
festivais e encontros, que diz respeito ao modo como articulam festivais de cultura, política 
cultural e cultura popular. 

No contexto do movimento folclórico, a criação de circuitos de trânsito para o folclore 
foi vista como um modo de preservação do mesmo. Incialmente os folcloristas se voltaram 
para a criação de bibliotecas e arquivos nos quais o folclore iria circular transformado em 
documento e registro (estudos, pesquisas, gravações em áudio e vídeo, coleções de objetos 
etc.), ou ainda pela sua adoção enquanto disciplina ou pedagogia educacional nos níveis 
fundamental e médio de ensino (CARNEIRO, 2008b). Esse cenário muda com o surgimento 
de espaços de apresentação no contexto dos festivais de folclore a partir da década de 1950 
e, principalmente, de 1965. 

Como argumentei, esses festivais passam a ser percebidos como uma forma de preservação 
do folclore. Um marco de tal entendimento é o artigo de Edson Carneiro, Preservação e 
Restauração dos Folguedos Folclóricos ([1955] 2008a). Para o folclorista, ao refletir sobre 
formas de preservação e restauração dos folguedos populares – além das formas tradicionais 
de preservação que passavam pela pesquisa e construção de acervos –, “bastará multiplicar 
as suas oportunidades de apresentação para que tenhamos, afinal, bem vivos [os folguedos], 
como parte integrante da paisagem cultural” (CARNEIRO, [1955] 2008a, p.105). Isso porque, 
de acordo com Carneiro ([1955] 2008a, p. 101), “o intervalo de um ano entre uma e outra 
apresentação [como é caso da maioria das festas religiosas ou folguedos folclóricos] se revelou 
demorado demais em relação com o ritmo com que se processavam, sob a premência da hora, 
as transformações econômicas de superfície”. 

Porém, Edson Carneiro ([1955] 2008a) pondera sobre esse tipo de ação de preservação/
restauração. Para ele, possibilitar novos espaços de apresentação se tratava de uma intervenção, e para 
que esse tipo de intervenção não impactasse “o caráter de legítima expressão do povo” dos folguedos, 
seria necessária “uma extrema discrição” (CARNEIRO, [1955] 2008a, p. 103). Essa discrição era 
necessária de modo a dar liberdade para o grupo, ajudando apenas no que fosse imprescindível9 
 e promovendo sua apresentação em público (CARNEIRO, [1955] 2008a). Segundo Vilhena, o 
texto é marcado por um paradoxo, pois se “aos fenômenos folclóricos se atribui uma autenticidade 
e uma espontaneidade decorrentes de sua origem popular, qualquer interferência externa, 
mesmo tendo como objetivo a proteção do folguedo, representaria uma potencial ameaça” 

9 Por isso, o autor defende que o dinheiro não deveria se reverter jamais em cachê. A ajuda em dinheiro 
deveria ser limitada ao máximo e, quando ocorresse, apenas a fim de ajudar em coisas específicas (como compra 
de fardamentos, manufatura de estandartes, instrumentos etc.) (CARNEIRO, [1955] 2008a). Assim, essa ajuda 
deveria ter caráter excepcional, para nunca tornar o grupo dependente dela (CARNEIRO, [1955] 2008a).
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(VILHENA, 1997 p. 187). O ponto crucial do artigo de Carneiro ([1955] 2008a) é, então, a 
definição de fronteiras que separam interferências adequadas e inadequadas (VILHENA, 1997).  

 A experiência dos encontros, por sua vez, remete a um contexto mais atual, o que 
implicou na presença de outras orientações e discursos para se justificarem enquanto política 
cultural. Como vimos, desde a década de 1980 a experiência das manifestações performáticas 
das culturas populares tem sido marcada por sua inserção nos circuitos das indústrias cultural 
e do turismo. Em meio a esse contexto de surgimento de novos circuitos para a performance 
das culturas populares, surge também a percepção das experiências de trânsito como forma de 
política cultural10. Dessa maneira, foi incentivado também a circulação das culturas populares 
em contextos de shows, festivais, gravações de CDs, DVDs etc. Esse tema é desenvolvido 
Plano Setorial das Culturas Populares, principalmente no item que se refere ao programa de 
Difusão das Culturas Populares, que tem como um dos objetivos “a divulgação das culturas 
populares em suas comunidades de origem e para além delas, dentro e fora do país” (MINC, 
2012, p. 46). Divulgação essa que deveria se concretizar por meio de ações como o “fomento a 
festivais, festas, encontros, a veiculação de conteúdos em meios de comunicação, o intercâmbio 
entre seus praticantes, e outras formas que permitam ampliar a circulação dessas culturas” 
(MINC, 2012, p. 46).

Agora, porém, ao contrário da linguagem da preservação – que está associada à 
experiência dos festivais de folclore –, o termo central é salvaguarda. A mudança não é 
apenas de nome, mas de perspectiva, acarretando em implicações no entendimento da referida 
relação entre festivais e política cultural. Assim, o que é alvo de salvaguarda na política do 
patrimônio imaterial não são os produtos culturais em si, mas os sujeitos e relações sociais 
das quais eles dependem. Segundo Letícia Vianna e João Gabriel Teixeira (2008, p. 5), o “foco 
está, sobretudo, na valorização e garantia objetiva das condições concretas para a realização 
dos processos de produção, e não nos produtos culturais propriamente”. Desse modo, mais 
do que preservar a performance de uma forma de expressão ritual e/ou festividade, o trânsito 
dessas práticas por eventos como os encontros é lido como novos formatos estratégicos 
experimentados pelos sujeitos das culturas populares como incentivo para a continuidade de 
suas práticas culturais nos seus contextos tradicionais. 

10 Paralelo e em diálogo com essa proposta um dos circuitos de trânsito para as culturas populares que 
emergiu aqui foram o das universidades, escolas e instituições de ensino de modo geral  Dois projetos são dignos 
de nota. O primeiro é a Ação Griô, desenvolvida através de uma parceria da Associação Grãos e luz Griô e o MinC 
– a partir da Secretaria de Cidadania Cultural (SCC) (AÇÃO GRIÔ: UMA POLÍTICA PÚBLICA..., 2017, grifo 
no original). Outro projeto atual, mas voltado especificamente para o ensino superior, foi o Encontro de Saberes, 
que teve início em julho de 2010. Este é um projeto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão 
no Ensino Superior e na Pesquisa (INCTI), com sede na Universidade de Brasília, realizado em parceria com 
o Ministério da Cultura – através da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID/MinC) – e com o 
Ministério da Educação – por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/
MEC). O projeto, coordenado pelo antropólogo José Jorge de Carvalho, busca trazer às universidades, na condição 
de professores, mestras(es) da cultura tradicional, com o intuito de promover um diálogo e uma experimentação 
pedagógica e epistêmica com os saberes tradicionais (CARVALHO, ÁGUAS, 2015).
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Esse entendimento foi influenciado, por sua vez, por debates e discussões realizados no 
âmbito do patrimônio imaterial, que colocou como um dos objetivos da política a difusão, ou 
divulgação, dos bens culturais reconhecidos como patrimônio (BRASIL, 2000). Nesse sentido, 
existe um certo consenso de que a inserção de determinados bens patrimoniais nos circuitos do 
turismo e do espetáculo pode ser desejável e até mesmo funcionar como uma estratégia para 
a salvaguarda dos bens culturais de natureza imaterial (ARANTES, 2009; OSÓRIO, 2012). 
Essa inserção, porém, deve respeitar certos limites impostos pelos detentores das culturas 
populares (e do patrimônio imaterial), assim como se basear em padrões éticos (SANDRONI, 
2005; MINC, 2005), tais como respeitar a autonomia e protagonismo dos mestres, mestras e 
seus grupos, desenvolver técnicas e estratégias de produção cultural para a apresentação da 
cultura popular e o pagamento de cachês dignos, que levem em conta a distribuição equitativa 
dos recursos investidos na realização dos encontros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao longo desse artigo procurei mostrar algumas aproximações entre a experiência 
dos festivais de folclore, que se desenvolveram nos finais de década de 1950 até início da de 
1970, e dos encontros de culturas populares e tradicionais, que se disseminaram nos anos 
2000. Sobre a semelhança entre esses eventos, ambos surgiram tendo em vista três pontos 
centrais em comum: a) a proposta de levar mestres e seus grupos para um novo contexto de 
performance; b) a visão dessa mudança de contexto da cultura popular enquanto uma ação de 
política pública; e c) a ideia de que esses eventos seriam uma maneira de incentivar, celebrar, 
difundir, preservar e salvaguardar o(a) folclore brasileiro/cultura popular.

 As diferenças de contexto dessas duas experiências ocasionam, contudo, em 
particularidades que esbocei acima e deverão ser melhor desenvolvidas pela pesquisa em 
andamento. Um ponto central destacado é o modo como estão articulados com o discurso 
da política pública. Enquanto os festivais de folclore são percebidos enquanto uma forma de 
preservação da performance em si, os encontros são vistos como uma forma de divulgação 
e valorização dos detentores das tradições performáticas para novos públicos e contextos, o 
que era visto, por sua vez, como uma forma de incentivar e fortalecer essas performances em 
seus contextos tradicionais.
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"Ô DE CASA”: REFLEXÃO ACERCA DE UMA 
POLÍTICA CULTURAL DE SALVAGUARDA DO 

PATRIMÔNIO IMATERIAL

Antonia Regina Moura1 

Patricia Martins2 

RESUMO: A proposta é apresentar o mecanismo da salvaguarda como política 
pública capaz de mobilizar e criar espaços para a cooperação entre os diversos atores 
de um bem cultural. Utilizaremos como exemplo a experiência das ações do projeto 
“Ô de Casa! Mobilização, Articulação e Salvaguarda do Fandango Caiçara, que 
foi elaborado e coordenado pelas autoras junto com uma equipe de pesquisadores 
de forma coletiva e colaborativa. O projeto foi realizado entre outubro de 2016 
e janeiro de 2018 por meio de convênio com o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN. As ações incorporaram o movimento proposto 
pelos antigos mutirões, através do trabalho coletivo, propiciando o intercâmbio de 
práticas. Culminou com a criação do Comitê Gestor da Salvaguarda do Fandango 
Caiçara, responsável pelo monitoramento e avaliação das ações de salvaguarda 
deste bem cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Fandango, Patrimônio Imaterial, Caiçara, Salvaguarda.

O fandango, manifestação cultural ligada ao modo de vida caiçara, é umas 
das principais expressões da cultura popular caiçara3. A mudança do modo de vida 
desta população, por diversos fatores econômicos e territoriais, gerou a desagregação 
de muitos núcleos comunitários e familiares que guardavam em seu cotidiano a 
tradição do fandango. Com isso, por muitos anos, acreditou-se que o destino do 
fandango seria seu desaparecimento.

Iniciativas criativas de alguns fandangueiros, aliadas ao apoio de pesquisadores 
e fomentadores impulsionaram, entretanto, a continuidade do fandango. Os 

1 Graduada em Comunicação Social/Unifieo, fotógrafa e produtora cultural.
2 Doutora em Antropologia Social/UFSC, docente IFPR/Campus Paranaguá.
3 As populações caiçaras residem entre o litoral norte de Paranaguá (PR) se estendendo até o 
litoral sul do Rio de Janeiro.
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fandangueiros passaram a organizar os fandangos não somente como celebração dos mutirões 
de roçado e colheita, como também em forma de bailes públicos ou de apresentações. Com 
isso, o fandango ganhou novo ânimo e passou a figurar em importantes festividades no Paraná 
e São Paulo, sendo também ampliado seu registro em formatos diferentes plataformas (discos, 
CDs e livros). Um dos marcos contemporâneos, que impulsionou uma nova dinamização 
desta expressão, foi sem dúvida, o seu registro e reconhecimento como patrimônio imaterial 
brasileiro no ano de 2012. O parecer elaborado pela Coordenação de Registro do DPI/Iphan, 
sobre o papel do registro aponta a conclusão que se aponta vai no sentido de que: 

“O registro não corresponde a uma patente de origem, nem visa atestar a autenticidade 
de um bem cultural. Por se referir a bens de natureza imaterial em sua dinâmica, 
‘vivos’ portanto, o registro não pretende sua ‘cristalização’ no tempo ou no espaço; 
pelo contrário, aceita e incorpora as transformações (...)” (DOCUMENTOS ACERVO 
-  DPI, 2005) 

Baile de Fandango na 2a. Festa do Fandango Caiçara em Cananéia – SP. Outubro 2017. Foto: Antonia Moura

A proposta que aqui se apresenta busca fazer uma reflexão sobre o alcance e desdobramentos 
da política que envolve os patrimônios imateriais no Brasil, a partir da realização do projeto “Ô 
de Casa: mobilização e articulação para a salvaguarda do fandango caiçara”. Este projeto, que 
buscou promover a celebração e o debate acerca destes novos rumos assumidos pelo fandango, 
proporcionou debates em diferentes aspectos, buscando apontar soluções para problemas que 
ainda são latentes, através do fortalecimento das ações já constituídas e criando espaço para a 
cooperação entre as cidades. Tratando-se de um bem cultural envolvido por um território tão 
amplo geográfica e culturalmente, era necessário incentivar os trânsitos, fazendo dos encontros 
um dispositivo político para reafirmação de suas identidades. Neste sentido, o projeto se 
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adequou as diferentes realidades encontradas para prática do fandango caiçara. No Paraná, 
por exemplo, o número de jovens tocadores ainda era muito inferior aos que aprenderam a 
dançar. Já em São Paulo, muitos jovens sabem tocar os instrumentos do fandango, mas são 
poucos os que aprenderam a dançar. Ainda em Paraty no Rio de Janeiro, o debate se coloca 
sobre as intersecções entre o fandango e outras expressões musicais caiçaras como a ciranda. 
Cada encontro local portanto, foi trabalhado pelos próprios detentores, uma forma de respeitar 
a realidade e conseguir propostas efetivas de mobilização. Foram diferentes ações, tanto mais 
conceituais (rodas de conversa e debates sobre temas específicos), quanto práticas (oficinas 
de aprendizado com o intercâmbio de mestres e mestras), todas traziam as inquietações dos 
fandangueiros em refletir as problemáticas particulares a cada região. 

                        

Roda de Conversa: Mulheres no Fandango. No 8a.Encontro de Fandango Caiçara de Paranaguá – PR. Agosto/2017. Foto: 
Antonia Moura
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MAS O QUE É O FANDANGO CAIÇARA?

                            

Fandango é um termo utilizado para definir uma série de manifestações populares, 
sendo normalmente associado a um baile “ruidoso”. Sob o nome de fandango encontramos 
gêneros ou formas musicais em outros países como Espanha, Portugal e França.

No nordeste brasileiro, está associado às barcas e cheganças, em forma de autos populares. 
Nos litorais sul e sudeste do país, é um gênero que reúne dança e música e está fortemente 
associado à cultura caiçara. Sua prática envolve a fabricação e a execução de instrumentos 
como a viola de fandango, a rabeca e o adufo. Sua musicalidade é bastante complexa. Cada 
forma musical, definida pelo mestre violeiro, é chamada de “marca” ou “moda”, dependendo 
da região. Esta é acompanhada por coreografias específicas em danças que se dividem em 
basicamente em duas categorias: os “valsados” (ou bailados) - dançados em pares por homens 
e mulheres - e os “batidos”, onde as mulheres acompanham os dançadores (homens), que 
marcam o batido usando tamancos de madeira.

Tradicionalmente, o fandango acontecia como pagamento oferecido por mutirão (ou 
pixirão) de plantio, colheita ou puxada de canoa. O beneficiado pelo trabalho coletivo oferecia 
farta comida e um baile que atravessava a noite. Atualmente acontece sob as diferentes formas 
de festa comunitária, baile público, apresentação artística ou em recriações por grupos mirins. 
Seu ambiente cultural envolve também a produção de instrumentos, a organização de mutirões 
e trabalhos de pesquisa e afirmação cultural das práticas caiçaras locais.

As ações do projeto “Ô de Casa”, incorporaram em seu modelo, o movimento proposto 
pelos mutirões, colocando em interação, através do trabalho coletivo e propiciando o intercâmbio 

As populações caiçaras residem entre o litoral 
norte de Paranaguá (PR) se estendendo até o 

litoral sul do Rio de Janeiro.

Oficina de Ritmos e Toques na 2a. Festa 
do Fandango Caiçara em Cananéia – SP. 

Outubro 2017. Foto: Antonia Moura
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de ideias e ações, os diversos coletivos unidos por esta prática, culminando com a deliberação 
do Comitê Gestor da Salvaguarda do Fandango Caiçara. 

Roda de Conversa – Patrimônio Imaterial e Direito das Populações Tradicionais Caiçaras na 2a. Festa do 
Fandango Caiçara em Cananéia – SP. Outubro 2017. Foto: Antonia Moura

COLETIVOS E PROCESSOS ASSOCIATIVISTAS: AÇÕES DE BASE 
COMUNITÁRIAS

O projeto “Ô de Casa, já em sua elaboração, foi resultado de um longo processo que vem 
desde 2004 com a mobilização para a criação do Museu Vivo do Fandango e outras iniciativas 
anteriores, pois uniu ações de salvaguarda, rodas de conversa e do fomento de processos 
associativistas do universo caiçara. Subsidiado pela anuência de relevantes atores, grupos, 
pesquisadores e representantes do poder público, foi estabelecido um Comitê Provisório de 
Salvaguarda do Fandango Caiçara cuja proposta buscou dar continuidade as ações participativas 
que em 2012 instituíram e reconheceram o Fandango Caiçara como Patrimônio da Cultura 
Imaterial Brasileira. A salvaguarda aqui enquanto política foi pensada de modo a atender 
as articulações desta prática musical com os aspectos políticos aos quais os caiçaras se 
inseriam. Desde 2014, intensificou-se o diálogo de atores envolvidos com a preservação do 
fandango caiçara com o IPHAN tendo em vista a implementação do processo de formulação 
participativa de um plano de salvaguarda para o fandango caiçara. A realização do projeto 
objetivou o alcance desta meta. Portanto o “Ô de Casa!” consolidou um processo que vêm se 
construindo em torno da salvaguarda deste bem cultural, prezando pelo diálogo com os atores 
e a manutenção da identidade caiçara.

Através de uma parceria entre diferentes associações, grupos de fandangueiros e 
articuladores locais o projeto se constituiu como troca também de experiências associativistas, 
pensando em formas de empoderamento destes coletivos. Sendo que as principais associações 
envolvidas ao longo desses treze anos foram:
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Associação dos Fandangueiros do Município de Guaraqueçaba: foi fundada em 
2000 por fandangueiros e jovens do município, com os integrantes do grupo de fandango 
Família Pereira e do grupo de jovens Mamulengo Fâmulos de Bonifrates. Em 2005, teve 
o projeto Casa de Fandango de Guaraqueçaba selecionado pelo Programa Cultura Viva do 
Ministério da Cultura. A Casa de Fandango de Guaraqueçaba será um espaço gerenciado pela 
Associação dos Fandangueiros do Município de Guaraqueçaba, para ensaios, apresentações e 
bailes de grupos de fandango e teatro, além de oficinas de instrumento e dança de fandango.

Associação Cultural Fâmulos de Bonifrates: fundada em 1999 por jovens do município, 
na maioria ex-integrantes do Grupo Teatral “Pirão do Mesmo”, o grupo surge com o intuito 
de pesquisar a cultura popular local e transforma-la na linguagem teatral. Já produziu 8 
espetáculos e participou de diversos festivais e encontros, além de promover o fomento da 
cultura mantendo um espaço cultural em Guaraqueçaba a mais de 5 anos. Dentre os trabalhos 
mais importantes estão 5 participações no Festival Espetacular de Teatro de Bonecos (Curitiba-
PR), 3 participações no Festival de Inverno de Antonina, parcerias com o programa Papagaio 
da Cara-Roxa da SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem), 2 participações no FERA 
– Festival de Arte da Rede Estudantil (PR), além de participar da Associação Paranaense de 
Teatro de Bonecos. 

Associação Jovens da Juréia (AJJ): organização fundada por jovens do distrito de 
Barra do Ribeira, que vem apresentado uma contribuição fundamental no sentido da valorização 
da cultura caiçara de forma sustentável, em ações que envolvem a luta pela transformação 
da Estação Ecológica da Juréia-Itatins em Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e 
a fundação da Escola Caiçara da Juréia. Em 2004, teve o projeto Centro de Cultura Caiçara 
de Barra do Ribeira (Iguape, SP) contemplado pelo Programa Cultura Viva do Ministério 
da Cultura. O Centro de Cultura Caiçara de Barra do Ribeira tem como principal objetivo 
contribuir para o estímulo à continuidade das tradições culturais caiçaras presentes no litoral 
sul de São Paulo. Entre as atividades do Centro, são oferecidas oficinas de viola, rabeca, 
dança de fandango, construção de instrumentos e confecção de artesanato caiçara, além de 
apresentações de grupos de fandango e outras manifestações culturais da região.

Ponto de Cultura “Caiçaras”: O Ponto de Cultura realiza ações voltadas à valorização das 
culturas tradicionais, através de produção de materiais, eventos, cursos e oficinas. Envolvimento 
da juventude e das próprias comunidades tradicionais. Atuam também no apoio às comunidades 
tradicionais de Cananéia, através de Cruzeiros Educativos e Culturais, produção, divulgação, 
sonorização e registro das festas tradicionais e outros eventos. Outra pilar de atuação do 
Ponto diz respeito à apropriação, uso e disseminação de ferramentas digitais livres para a o 
desenvolvimento das ações do Ponto de Cultura “Caiçaras”. 

Associação de Cultura Popular Mandicuéra: A Associação de Cultura Popular 
Mandicuéra, fundada em 2004, além de oficinas educativas, organiza bailes e festas e desenvolve 
outros projetos de estímulo à continuidade da cultura local, como a rearticulação da Romaria 
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do Divino. A Associação também está ligada ao grupo Mandicuéra e ao Mandicuéra Curumim. 
Ciente da importância da permanência da cultura caiçara e de manifestações como o fandango e 
a folia do divino espírito santo no litoral paranaense, criou o projeto Rabecando – A Preservação 
Através do Repasse. O projeto, aprovado no Edital de Culturas Populares/2005, promovido 
pelo Ministério da Cultura, visa a realização de oficinas que multipliquem esses saberes 
populares, da construção de instrumentos e da musicalidade caiçara. Oficinas para os jovens 
da Ilha do Valadares e Paranaguá de técnicas de construção da rabeca, viola, adufo e caixa.

Associação Cultural Caburé: A Associação Cultural Caburé, fundada em 2002, 
realização projetos voltados para o fomento e a divulgação da cultura popular brasileira. 
A associação é responsável pela gestão do projeto Museu Vivo do Fandango, aprovado em 
2004 pelo Programa Petrobras Cultural. O Museu visa evidenciar e fortalecer uma rede de 
instituições, grupos e pessoas ligadas ao fandango, através da criação de um circuito de visitação 
com diversos atrativos culturais em Paranaguá, Guaraqueçaba, Morretes, Iguape e Cananéia. 
O museu não tem uma sede única, mas está distribuído pelas cidades, envolvendo casas de 
fandangueiros e construtores de instrumentos, clubes e casas de fandango, museus, centros 
culturais e pontos de consulta. Os endereços foram reunidos em folhetos (guias) informativos 
disponíveis nos cinco municípios.

METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS E A POLÍTICA DE SALVAGUARDA 

Em sua proposta, a política de salvaguarda dos patrimônios imateriais  pressupõe a 
construção de canais de diálogo e participação ativa das comunidades por ele envolvidas. 
Neste sentido, a elaboração e desenvolvimento do projeto “Ô de Casa”, foram marcados 
por essa interface, considerando diferentes sujeitos envolvidos por essa política cultural, 
envolvendo poderes públicos locais, agências governamentais, instituições de ensino e pesquisa, 
pesquisadores, e obviamente, os principais protagonistas, coletivos, grupos, associações e 
dançadores e tocadores de fandango. 

Para que a mobilização para salvaguarda pudesse acontecer a participação ativa do 
Iphan é fundamental. A Superintendência do Paraná esteve sempre presente ao longo da 
elaboração e implementação do projeto. Essa metodologia é fruto de uma parceria entre Iphan 
e o Ministério da Cultura e tinha como objetivo fomentar as ações direcionadas aos Planos de 
Salvaguarda de bens registrados como patrimônio imaterial. Realizar convênios para os bens 
registrados sem a necessidade de processos públicos de editais ocorre pela seguinte questão 
seegundo Marcia Sant’anna, diretora do DPI/Iphan na ocasião da I Reunião de Avaliação de 
Planos e Ações de Salvaguarda de Bens Culturais Registrados – 18 a 21 de maio de 2010: 

Isso foi uma definição tomada com a antiga Secretaria de Programas Culturais, que 
fazia a gestão do Cultura Viva, relacionada ao seguinte fato. Um bem registrado não só 
passa por um processo de inventário e de registro, como é um bem cultural já declarado 
patrimônio cultural do Brasil, por um Conselho, que é o Conselho Consultivo do 
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Patrimônio Cultural que é a reunião de várias representações da sociedade, que de ne 
os tombamentos, e os registros. Então, já entendemos conjuntamente, que isto já seria 
um processo de seleção bastante rigoroso. Por isso os bens registrados não necessitam 
desse processo de edital, porque na realidade, eles já são bens pré-selecionados de 
uma maneira bastante aberta, transparente e longa. 

Roda de Conversa Sobre o Registro da Canoa Caiçara –  o 

Festa de Fandango de Ubatuba. Dezembro/2017. Foto:Antonia Moura

O conceito de salvaguarda pode nos remeter a uma herança dos estudos folclorísticos, 
porém, está focada em se adaptar ao contexto do bem cultural: 

“(...) nos anos 1980 a Unesco vem falar da salvaguarda das culturas populares. Quando 
a Unesco se apropria e o PNPI (Programa Nacional de Patrimônio Imaterial) se apropria 
vem pra tirar esse ranço, pra ir além da proteção, da conservação. A salvaguarda vem 
no sentido de trazer o elemento da dinâmica”. (VIANNA, 2005)

As ações construídas em torno da ideia de articulação e mobilização, já estavam sendo 
gestadas no interior do Comitê Provisório de Salvaguarda do Fandango Caiçara, espaço que se 
constituía como uma espécie de fórum de debates e encaminhamentos para a salvaguarda. A 
partir das figuras chamadas de “articuladores locais”, foram inseridos na equipe executora do 
projeto agentes envolvidos com o fandango em cada localidade. Responsáveis por traçar tanto 
os aspectos conceituais do projeto, quanto práticos dos encontros, mapeando e organizando 
elementos logísticos, os articuladores tiveram papel fundamental para a costura da proposta. 
Além de que o mapeamento do estado da arte do fandango em cada localidade, serviu para 
se atualizar a condição que envolve essa expressão nos dias de hoje.

Ao longo do projeto, foram realizadas 05 reuniões locais de salvaguarda envolvendo 
o território cultural do fandango caiçara, realizadas nos municípios de Paranaguá (PR), 
Guaraqueçaba (PR), Cananéia (SP), Iguape (SP) e Ubatuba (SP). Nestes encontros locais houve 
a realização de debates sobre a salvaguarda do fandango, respeitando as particularidades de 
cada região. Como pautas principais destes encontros, tínhamos o delineamento e a redefinição 
das bases do Comitê da Salvaguarda do Fandango Caiçara, o estudo e a compreensão do alcance 
jurídico do registro do fandango em sua interface com a questão do acesso e permanência da 
população caiçara em seus territórios, e a divulgação e visibilização do fandango enquanto 
bem cultural do patrimônio imaterial brasileiro. 
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O formato das  reuniões ampliadas buscou respeitar os tempos e necessidades locais, 
buscando a articulação dos mestres e fandangueiros de cada região, pesquisadores, moradores, 
além dos representantes do Comitê Provisório da Salvaguarda do Fandango. As reuniões 
também foram compostas por rodas de conversas, bailes, apresentações.

Roda de Conversa sobre Salvaguarda do Fandango -  1a. Cooperfest e Encontro de Fandangueiros 

de Iguape– SP. Novembro/ 2017. Foto: Antonia Moura

O ALCANCE DO PROJETO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista das discussões que norteiam os planos municipais de cultura, assim como 
as diretrizes elencadas pelos coletivos fandangueiros em grupos de trabalho e atividades de 
formação, os encontros propiciados pelo projeto “Ô de Casa”, sejam nas reuniões ampliadas, 
sejam um fórum continuado, possibilitaram a troca de experiências e o fomento à salvaguarda 
do Fandango Caiçara, em seus aspectos locais, regionais ou globais.  

Neste sentido, foram de fundamental importância as ações de comunicação, as quais 
buscaram relacionar as reuniões que aconteceram em cada município, fazendo circular essas 
informações. Através da criação de um canal virtual foram disponibilizados os relatórios de 
todos os encontros locais, bem como, o histórico das ações desenvolvidas até este momento 
no que tange a salvaguarda do fandango. Reunindo informações de cada município, esse canal 
virtual pretendeu fomentar a comunicação desta rede de ações que se conectam e se realizam 
em todo território cultural caiçara, porém, muitas vezes não se divulgavam, dificultando as 
conexões. Juntamente com esse canal virtual foi desenvolvido um folder informativo que foi 
distribuído ao longo das reuniões locais, esse material gráfico teve como objetivo esclarecer e 
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demonstrar a um público amplo os caminhos trilhados até este momento da patrimonialização 
do fandango, bem como, trazer informações sobre o significado de sua salvaguarda.

Cerimônia de posse do Comitê Gestor do Fandango Caiçara. 9a.

 Festa do Fandango Caiçara de Paranaguá – PR. 2018. Foto: Antonia Moura

As ações do projeto “Ô de Casa” culminaram com a formação do Comitê Gestor da 
Salvaguarda do Fandango Caiçara, responsável pelo monitoramento e avaliação das ações de 
salvaguarda deste bem cultural. Esse coletivo formado ao longo do processo de realização do 
projeto se consolidou como um grupo forte e representativo e os reflexos dessa coesão já se 
pode sentir nos meses seguintes ao encerramento do projeto.

Logo após que encerramos as atividades previstas pelo convênio com o IPHAN, em 
2018, as comunidades continuaram se articulando para a continuidade na realização dos 
encontros locais, mesmo sem o apoio financeiro do projeto ou mesmo de outro financiador. 
Com a força do recém estabelecido Comitê Gestor as festas locais foram sendo  organizadas 
de forma comunitária. Estabeleceu assim, fruto desse longo processo de mobilização, uma 
rede forte de apoio mutuo. O que permitiu a autonomia dos próprios fandangueiros que 
se auto-apoiaram e foram capazes de fazer a gestão de seus encontros locais, mobilizando 
fandangueiros, organizando a programação, produzindo e pensando na logística de alimentação 
e hospedagem para receber os convidados de outras cidades. O que demonstra também que o 
trânsito entre os fandangueiros desafia hoje as projeções de desaparecimento/enfraquecimento 
destas práticas. Maria Laura Cavalcanti afirma que a vitalidade das culturas populares deve 
ser analisada como um fenômeno contemporâneo: 

Nessa virada de século e de milênio, o regional e o local interagem fortemente com o 
global e a cultura popular brasileira demonstra inquestionável vitalidade. A atuação na 
área, portanto, não pede mais a urgência salvacionista em nome da qual se constituíram, 
no século XX, as primeiras iniciativas estatais. A cultura popular ingressa claramente 
na era do mercado e do consumo, promovendo e administrando seus próprios produtos. 
Brincantes, artesãos, mestres, associações civis, organizações não governamentais 
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emergem muitas vezes sob o novo aspecto de pequenos empresários e produtores 
(CAVALCANTI, 2005, 30p). 

Desta forma a metodologia de gestão participativa do “Ô de Casa!” foi também 
inspiradora para que os próprios caiçaras pensassem modelos de auto-gestão e procurassem 
formas criativas para a sustentabilidade dos encontros locais, tão importantes para a troca entre 
eles. O recém publicado relatório sobre as ações para salvaguarda de bens registrados como 
Patrimônio Cultural do Brasil – “Saberes, Fazeres, Gingas e Celebrações” – 2002 – 2018 do 
IPHAN descreve o histórico de ações e aponta o papel fundamental do projeto “Ô de Casa!” 
e outras mobilizações entorno do fandango caiçara:

Simultaneamente, o processo de salvaguarda do Fandango Caiçara ocorre de maneira 
articulada ao movimento histórico mais amplo de preservação dos modos de vida 
tradicionais das comunidades caiçaras nos territórios secularmente habitados por elas. 
(IPHAN, 2018, 228p)

 Sendo a mobilização em torno de novos modos de se realizar os mutirões o maior 
resultado possível em termos de alcance de uma política pública de salvaguarda de patrimônio 
imaterial: a própria autonomia dos detentores em gerir os caminhos de sua prática, garantindo 
a perpetuação do seu modo de viver.
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POLÍTICAS CULTURAIS E CRÍTICA INSTITUCIONAL: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTRATÉGIAS ARTÍSTICAS 

DE RESISTÊNCIA

Carla Farias Cruz1

RESUMO: O mecenato ou patrocínio, aplicados ao contexto de políticas 
culturais públicas ou privadas, tem repercutido na História da Arte, seja no cerceamento 
da autonomia artística, seja na conversão de recursos públicos em marketing cultural 
privado. A despeito das limitações à atividade artística, que como toda atividade 
humana requer recursos, artistas tem encontrado mecanismos para o exercício 
de suas liberdades apesar do quase inquestionável subjugamento aos requisitos 
impostos pelo patrocinador. A censura e os requisitos estabelecidos a priori pelos 
patrocinadores tendem a favorecer uma arte instrumentalizada, enfadonha, domesticada 
e desinteressante.

PALAVRAS-CHAVE: Crítica Institucional, Mecenato, Política Cultural.

INTRODUÇÃO

É de interesse do presente artigo o fomento à cultura realizado por meio de 
leis de incentivo que se concretizam, especialmente, na forma de mecenato. O termo 
mecenato foi amplamente utilizado na Idade Média para denotar o direito que a Igreja 
detinha para apresentar um benefício eclesiástico a um membro do clero. O termo 
foi apropriado por historiadores da arte no Renascimento para indicar o patrocínio 
econômico de uma obra de arte ou de um artista. Na tese intitulada “Imagens na Pedra: 
Políticas Culturais no Brasil”, Silva (2000), afirma haver uma leve diferenciação 
entre os termos patrocínio e mecenato: o patrocínio seria orientado para práticas 
culturais consagradas por meio das quais as empresas buscam alcançar segmentos 
de mercado que lhes interessam para fortalecer sua imagem institucional e a venda 
de seus produtos. Por outro lado a palavra mecenato, derivada de mecenas, evocaria 
aspirações mais nobres, mais compatíveis com a imagem moderna das artes puras, 

1 Teórica, Crítica e Historiadora da Arte pela Universidade de Brasília – UnB (2018) e Mestre 
em Cooperação Internacional pela University of Leeds – England – UK (2009). E-mail: carlafarias@
gmail.com

mailto:carlafarias@gmail.com
mailto:carlafarias@gmail.com


1061

da arte pela arte2, do espírito cultivado, capaz e dotado das disposições adequadas para a 
apreciação estética pura, capaz de reconhecimento de obras de cultura e de gosto, capaz de 
perceber a cultura como campo autônomo e independente dos valores comerciais e burgueses. 
(SILVA, 2000)

Na tentativa de diferenciação entre mecenato e patrocínio, Silva reforça que o mecenato 
lidaria com maior autonomia em relação ao mercado e às posições consagradas do campo 
cultural, embora não pareça ser isso que observamos na prática. Ambos os termos, patrocínio 
e mecenato, podem ser igualmente problemáticos por implicar um potencial poder de decisão 
que nem sempre pode ser precisamente discernido. Atualmente esses conceitos parecem se 
fundir, especialmente se considerarmos que a Secretaria de Cultura do Ministério da Cidadania 
se refere à Lei de Incentivo à Cultura — contemplados aí os mecanismos de patrocínio por 
renúncia fiscal, como mecenato.

Não pretendo anular o mérito das iniciativas realizadas no âmbito do incentivo fiscal 
de empresas com fins lucrativos, considerando que no atual contexto do país é esse mesmo 
mecanismo que tem favorecido a existência de uma agenda cultural diversificada e que tem 
permitido a participação de entidades sociais sem fins lucrativos nesse campo. Independentemente 
das obscuridades que possam cercar o termo mecenato, o que é claro de fato é que qualquer 
tipo de mecenato, traduzido como doação ou patrocínio, público ou privado coloca o mecenas, 
patrono ou doador em situação de privilégio de decidir se apoia, ou não, quem, quando e quanto.

Considero importante apresentar o contexto em que surgiu a presente reflexão 
que identifica situações de conflito na associação de marcas de patrocinadores a eventos 
patrocinados, não necessariamente a eventos de arte. Em 2012 a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - Anvisa, autarquia do governo federal, acolheu em sua sede em Brasília a mostra 
“Emagrece Brasil! A Obesidade pelo Olhar da Infografia” patrocinada nada menos que pela 
indústria da Coca-Cola3.Em março de 2018 o World Water Forum foi organizado e patrocinado 
pela Nestlé, grande comercializadora de água em garrafas PET. São muitos os exemplos de 
relações incoerentes entre as corporações empresariais, os produtos por elas comercializados 
e os temas dos projetos por elas apoiados. Não é propósito deste trabalho elencá-los, mas 
apenas lembrar que essas incoerências existem em várias outras esferas que não apenas na arte. 
Trabalho escravo infantil, por exemplo, está associado a marcas fabricantes de chocolate, 
produto tão apreciado por aquele público. Multinacionais da tecnologia como a Apple, Amazon, 
Microsoft e Samsung — que tiveram no bojo inicial da razão de sua existência o poder que a 
tecnologia teria de facilitar o trabalho humano e favorecer o tempo livre, não conseguem se 
isentar de acusações de que trabalho escravo esteja associado à sua cadeia produtiva e à sua 
rede de fornecedores4.
2 Grifo da autora.
3 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saudeciencia/39659-anvisa-e-alvo-de-criticas-por-abrigar- 
exposicao- patrocinada.shtml
4 Fonte: (https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/are-your-gadgets-built-by-slave- 
labour-half- of-big-tech-firms-ignorant-of-supply-chains-9420290.html)

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saudeciencia/39659-anvisa-e-alvo-de-criticas-por-abrigar-
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Partindo das considerações acima, proponho uma reflexão sobre o mecenato artístico 
corporativo contemporâneo e os problemas gerados pela política cultural pública que acaba se 
traduzindo em marketing cultural5 privado. Mais especificamente, o presente trabalho buscou 
identificar os problemas gerados, para o sistema da arte, pelos projetos e ações culturais 
financiadas por corporações com fins lucrativos ou por elas intermediadas, com ou sem o apoio 
financeiro do Estado. Por fim, este trabalho apresenta situações de resistência, ou seja, aquelas 
em que artistas conseguiram subverter as forças institucionais que ceifam a autonomia artística.

DO MECENATO TRADICIONAL NA HISTÓRIA DA ARTE AO MECENATO 
CORPORATIVO CONTEMPORÂNEO

O mecenato, enquanto processo social que visa o benefício mútuo do artista e do mecenas, 
é um mecanismo que há muito existe na história da arte. O nome da família Medici aparece 
na história fortemente associada ao mecenato, tendo na Itália renascentista desempenhado o 
papel de patrona da arte e da arquitetura. Obras de proeminentes artistas tais como Leonardo 
da Vinci, Sandro Botticelli e Michelangelo Buonarroti foram comissionados por patronos 
daquela família. A relação entre a atividade comercial de banqueiros e de nobres ligados ao 
clero não é de uma coincidência desimportante.  Segundo Lenihan (2008), as redes e conexões 
de amizade e de mecenato durante o Renascimento operavam de forma muito parecida com 
a Máfia. Por meio das atividades financeiras e das conexões favorecidas pelo mecenato os 
Medicis triunfaram.

Na contramão das relações entre os mecenas e os artistas estabelecidas no Renascimento, 
na Itália barroca o artista Salvator Rosa ganhou a fama de artista que considerava irritantes 
e intoleráveis as restrições inerentes à natureza do mecenato da época e, consequentemente, 
tentou eliminá-las. Salvator Rosa apresentava uma determinação totalmente racional a forçar 
os limites do mecenato ortodoxo. Ele foi o único entre seus contemporâneos a “proclamar 
o direito do pintor à independência artística, no sentido em que o termo é entendido hoje” 
(Haskell, 1997).

No livro Arte e Mercado, o professor da Universidade de Sorbonne, Xavier Greffe 
(2013) levanta uma série de questões importantes para a nossa reflexão. Ao tratar da dimensão 
econômica das atividades artísticas, que como qualquer atividade humana requer recursos, esse 
autor afirma que é preciso que nos atentemos para a maneira como estes recursos econômicos 
são obtidos, já que o modo de obtenção desses incentivos financeiros influencia o modo de 
expressão dos artistas e de suas carreiras, podendo delimitar as oportunidades ou mesmo 
oferecer restrições.

5 Marketing cultural é entendido como o patrocínio de atividades culturais por empresas cujo produto 
ou serviço último não é um produto cultural. Trata-se de uma estratégia de construção de marca empresarial 
fundada nas evidências de que “investir em cultura é um ótimo negócio”. Fonte: Costa, I. F. Marketing Cultural: o 
patrocínio de atividades culturais como ferramenta de construção de marca. São Paulo: Atlas, 2004.
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Se a Crítica Institucional, enquanto disciplina teórica, coloca sob os holofotes a 
gravidade do desequilíbrio nas relações de poder existentes em um sistema intrinsecamente 
artístico (exercido no âmbito de museus por diretores, curadores, historiadores, artistas, etc.) 
imaginemos as tensões nas relações de poder exercidas no âmbito de corporações orientadas 
ou motivadas por questões exclusivamente econômicas e mercadológicas! Os meios utilizados 
para se atingir os fins lucrativos podem ser catastróficos para o sistema de arte. Não fosse apenas 
a subjugação do artista e dos seus trabalhos em favor de um mercado ou de uma indústria de 
bens ou serviços, essas corporações, representadas por um pequeno grupo de investidores ou 
de famílias abastadas, acabam atuando também como formadoras do “gosto”.

Larry Shiner Apud Greffe (2013) ao tratar das relações econômicas associadas à relação 
artística considera que há uma mutabilidade no lugar em que a arte ocupa, demonstrando que a 
arte enquanto instância livre de considerações religiosas ou políticas é uma invenção recente, 
não tendo a arte se manifestado em muitas sociedades como uma atividade específica. Se a arte 
tivesse, nas sociedades do passado, encontrado nela mesma sua razão de ser e não auxiliado 
outras funções, ela (a arte) não teria se beneficiado de suas bases econômicas. Esse autor 
exemplifica que em muitas civilizações antigas e medievais a arte foi uma dimensão da religião 
e foi financiada a partir de uma economia que se organizava em torno dos templos, igrejas e 
monastérios. Podemos então, constatar que a arte e as competências artísticas se apoiaram e se 
apoiam em recursos de outras instâncias. Neste sentido, os artistas frequentemente vêem suas 
competências diluídas em sistemas que eles não controlam e que, portanto, nem sempre lhe 
trazem os resultados esperados. O que podemos observar é que na atualidade nos deparamos 
com uma arquitetura econômica da arte muito diversificada.

Greffe (2013) traz em seu trabalho um conceito bastante aplicável ao nosso estudo, 
que ele define de “reencantamento dos locais de consumo”. Ele defende que hoje as artes são 
usadas para estimular o consumo e que ela (as artes) tem o poder de criar esse caráter de 
encatamento. Greffe cita a tese de Weber sobre o desencantamento e afirma que por meio 
dela é possível compreender como as artes podem criar esse caráter de encantamento. Sendo 
a economia capitalista altamente organizada e racionalizada — o que leva a uma sociedade 
árida e formalizada, é conveniente que a sociedade se torne mais agradável por meio do 
reencantamento. Esse reencantamento é que faz com que as estruturas de consumo exerçam 
uma forte dominação sobre as pessoas. Os locais de consumo se configuram em espaços 
planejados para criar uma osmose entre os produtos expostos e um universo de prestígio, de 
encantamento e de romance.

Os centros culturais vinculados a instituições bancárias funcionam como locais de 
reencantamento — conceitualmente distantes de centros comerciais como os shoppings centers, 
mas bem próximos da sacralidade do cubo branco. Nesses espaços, as imagens de objetos 
e obras de arte se fundem com as cores da identidade visual das empresas, com a própria 
marca e com os produtos e serviços que a empresa oferece. As obras ali são expostas trazem 
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consigo a aura6 das instituições a que pertencem. Chegar a este ponto de cruzamento entre 
arte e consumo é necessário para as reflexões seguintes.

Embora o termo marketing abarque muito mais do que a palavra portuguesa propaganda 
consegue expressar, este último termo nos serve suficientemente bem, por ora, para a aproximação 
que faremos entre arte e propaganda. Pickens (2007) afirma que propaganda é melhor quando 
ocultada sob a imagem de arte por encontrar nos espectadores-consumidores menos resistência. 
Para ele, as pessoas são melhor persuadidas quando não percebem que estão sendo persuadidas. 
Mais do que isso, elas se ressentem diante da implicação não oculta ou explícita de que elas 
precisam ser persuadidas. As ideias de Pickens (2007) e Greffe (2013) sobre o uso da arte como 
instrumento da propaganda nos faz refletir sobre a instrumentalização da arte pelo marketing 
cultural das empresas; afinal o que era a arte na idade média se não propaganda religiosa?

Ao se dar conta do impacto da associação de marcas empresariais às práticas do artista 
e às suas obras, estes devem reconhecer que as poéticas e temáticas dos seus trabalhos não 
saem incólumes desse mélange de imagens. Mais do que isso, não deve haver ingenuidade em 
acreditar que há isenção de responsabilidade social do artista sobre o que a marca, a empresa, 
os produtos e serviços do patrocinador propagam por meio da sua obra.

PROBLEMAS GERADOS PARA O SISTEMA DA ARTE PELO MECENATO 
CORPORATIVO CONTEMPORÂNEO

No atual contexto político e socioeconômico do País, é necessário que reflitamos sobre 
como se dá a entrega das produções de artes visuais para a população. Observa-se que as cidades 
do país que mais se beneficiam de parcerias público-privadas na área de cultura são Rio de 
Janeiro e São Paulo. Capitais de qualquer estado certamente concentram mais oportunidades de 
fruição das artes em comparação às regiões interioranas dos estados, de forma que populações 
de cidades de menor concentração de renda e poder aquisitivo ficam desprestigiadas de 
oportunidades e de acesso às produções visuais que circulam no país.

Para melhor ilustrar esse desequilíbrio, tomemos por referência a distribuição, por 
cidade, daqueles centros culturais de empresas (bancos, em sua maioria) que se beneficiam 
fortemente de LICs e que mais movimentam recursos financeiros associados ao campo da arte: 
Centros Culturais Banco do Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte), Itaú 
Cultural (São Paulo), Caixa Cultural (Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, 
Salvador e São Paulo), Centros Culturais e Museu dos Correios (Brasília, Rio de Janeiro, 
Recife, Salvador, São Paulo, Fortaleza, Juiz de Fora, Niterói e Porto Alegre) e Santander 
Cultural (Porto Alegre). Esse padrão de distribuição que concentra equipamentos culturais 
principalmente nas cidades de regiões do Sudeste, Sul e Centro-Oeste emula o padrão geral 
de distribuição das produções culturais no país, em que uma minoria das comunidades têm 
6 Termo apropriado por Walter Benjamin em seu ensaio "A obra de arte na era da sua reprodutibilidade 
técnica", e que está ligada à ideia religiosa de aura, dando à obra de arte um caráter de objeto a ser cultuado.
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acesso à arte, seja porque as operações dessas empresas situam-se grandemente nessas grandes 
cidades, seja porque o público-alvo dessas corporações situa-se igualmente aí. O padrão de 
distribuição dos investimentos parece acompanhar o padrão de concentração de renda no 
território nacional. A arte não parece ir onde o povo está, mas onde os consumidores com 
maior poder de compra estão.

O mecanismo de isenção fiscal concedido a empresas que atuam como agentes culturais 
intermediários entre o Estado e a população pode, deliberadamente, deslocar o papel social 
assumido pelos cidadãos-espectadores. Essa alternância de papéis se dá quando os cidadãos 
— então posicionados como fruidores de cultura são deslocados para a posição de potenciais 
consumidores de produtos e serviços do mercado empresarial. Ora, se o retorno do marketing 
cultural obtido pelas empresas que investem em artes visuais, com ou sem subsídio do governo, 
depende do poder aquisitivo do público-alvo dos projetos, o retorno do investimento é tão maior 
quanto maior a concentração de renda das regiões geográficas alcançadas pelos projetos.Outra 
observação desfavorável que decorre de atividades concretizadas por meio de patrocínios 
ocasionais de empresas é que as ações artísticas tornam-se pontuais, realizadas sem definição 
de objetivos estratégicos e sem planejamento de longo prazo, ou seja, tornam-se iniciativas 
imediatistas e sem previsibilidade e sustentabilidade. Além das questões acima assinaladas, 
podemos ainda considerar as incongruências que afetam a produção artística autônoma de 
artistas, curadores e produtores culturais em razão dos termos a que se submetem nos editais 
e chamamentos de patrocínio. Muitas vezes o cerceamento da liberdade artística já se dá a 
priori, ou seja, antes mesmo da submissão de um projeto para análise. Os editais normalmente 
elencam antecipadamente os critérios para a rejeição de propostas, quando estes podem ser 
explícitos. Certamente qualquer proposta que venha a contrariar os interesses do patrocinador 
pode ser sumariamente rejeitada.Outro problema observado nesta forma de fomento à artes 
visuais é que muitas vezes os produtos ou as perspectivas mercadológicas da marca da empresa 
patrocinadora contradizem o discurso ou a perspectiva artística das obras, anulando ou 
convertendo indiretamente o fazer artístico, o artista, curador ou o produtor cultural em meros 
publicitários ou garotos-propaganda do mercado de produtos e serviços. Das estratégias mais 
sutis àquelas mais agressivas de propaganda, misturam-se imagens de artistas, suas obras e 
seus patronos.

Machado (2011), ao fazer referência a Bourdieu7, distingue três campos da produção 
intelectual e artística, considerando o objetivo principal de cada um e a espécie de público 
que suas respectivas obras visam alcançar. Nesse sentido, entende-se que a indústria cultural 
está no campo de produção em que o principal objetivo é obter rentabilidade econômica e 
portanto busca atingir o maior público possível. O campo erudito é aquele cujas obras se 
destinam prioritariamente aos próprios pares, os intelectuais e os artistas, e cujo principal 
objetivo é obter prestígio e distinção social dos criadores e de seus consumidores. Já o campo 
da cultura popular reúne as múltiplas manifestações que tem por objetivo fortalecer a coesão 

7 Bourdieu. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: perspectiva, 1982.
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das comunidades. O que observa-se é que as produções culturais realizadas por meio do 
mecenato corporativo deslocam-se do campo da cultura, erudita ou popular, para o campo da 
indústria cultural. E nesse sentido, essas mudanças de campo alteram significativamente as 
relações sociais implicadas.

Quando falamos em cultura como produto nos referimos às manifestações culturais 
sob a ótica de seu potencial econômico, e não apenas por seu valor sociocultural. É esse 
potencial econômico que tem motivado empresas a se inserirem no campo da cultura com a 
visão lucrativa orientada pela indústria cultural. Não nos referimos ao potencial econômico das 
obras ou performances para os artistas, mas do potencial econômico que esses eventos tem de 
alavancar a venda dos produtos empresariais ao associar a sua marca e imagem institucional 
ao trabalho dos artistas, curadores e produtores culturais.

Na opinião de Brant (2001), a busca de lucro está acima da vontade de gerar e desenvolver 
ações e produtos em benefício da sociedade. Essa observação é especialmente preocupante se 
deduzirmos que o público-alvo de um projeto ou atividade cultural precisa coincidir com o 
público-alvo da empresa patrocinadora. Neste sentido é possível cogitar que o poder aquisitivo 
do público-alvo ou a classe econômica das comunidades às quais se destinam os projetos 
importa substancialmente para o patrocinador ou mecenas. Se esta proposição estiver correta 
podemos afirmar que uma iniquidade está sendo criada, ou melhor, perpetuada, na forma 
como projetos culturais são social e geograficamente distribuídos no país. Tal proposição é 
ainda mais perversa ao considerarmos que grande parte desse investimento financeiro pode ser 
proveniente de renúncias fiscais. Outro fator negativo relacionado à maneira como o mecenato 
corporativo está pautado é a não sustentabilidade econômica das atividades, de forma que as 
mesmas podem, com muita sorte, tornarem- se projetos pontuais de curto prazo e raramente 
programas culturais que funcionem por médio ou longo prazo. Não há garantia de regularidade 
no financiamento e isso dificulta também uma análise do impacto de longo prazo da iniciativa, 
do engajamento da comunidade e do poder que a iniciativa tem de gerar valores sociais. Da 
Rosa (2014, pg.46) aponta ainda como preocupação o fato de o empresariado, ao investir na 
área artística, tomar para si “o poder decisório, redefinindo circulação, legitimação e, por que 
não dizer, a valoração da produção artística e intelectual”.

O que observamos é que a política cultural tem se traduzido, nas mãos de entidades com 
fins lucrativos, quase que exclusivamente em marketing cultural explícito; e o objetivo precípuo 
da primeira dificilmente se alinha com o objetivo específico do segundo.

Neste sentido, levantamos as seguintes preocupações: que critérios balizam a decisão 
por patrocinar o projeto X ou Y quando estão mais em jogo o potencial de alcance de novos 
consumidores do que o impacto social e artístico do projeto? Como se respeita a liberdade de 
expressão e autonomia dos artistas quando cláusulas contratuais definem, a priori, as condições 
para a realização e critérios de seleção de tais projetos; ou mesmo quando fica implícito o poder 



1067

do patrocinador de suspender o seu apoio e cancelar a ação cultural patrocinada quando as 
mesmas não agradam o seu corpo diretor ou a sua carteira de clientes?

Dada a relevância para o desenvolvimento social, cultura e arte devem ser uma importante 
questão de Estado, não podendo portanto ser terceirizadas a empresas de capital privado sem 
a busca equilibrada de convergência entre os objetivos sociais democráticos e os objetivos 
comerciais privado. Na análise de Beling (2005, pg. 95), o incentivo à arte e cultura deve 
ser um movimento que procure “dissolver a fragmentação e a alienação dos indivíduos (...) 
quando a cultura deixar de ser vista como acessório no Brasil, passando a ser entendida, de 
fato, como indispensável ao desenvolvimento social e econômico do país, é provável que conte 
com um volume maior de recursos financeiros e de possibilidades”.

Ao compreendermos as contradições e externalidades negativas geradas pelo fomento às 
artes por meio do mecenato corporativo, propomos uma reflexão, na condição de agentes culturais, 
sobre as idiossincrasias observadas de forma a encontrarmos estratégias para potencializar os 
efeitos positivos e minimizar os efeitos negativos que esta forma de estímulo às artes visuais 
e à cultura tem trazido para os artistas e produtores.

Por meio da crítica institucional de Hans Haacke (1992) e de uma série de artistas e 
críticos que o sucederam, podemos extrapolar a problematização das questões associadas ao 
desequilíbrio de poderes nas instituições de arte se considerarmos que o conceito de instituição 
de arte na atualidade encontra-se bastante ampliada, não se aplicando apenas aos locais de 
produção, distribuição, exibição e fruição de arte mas a todo o campo da arte como um sistema 
social.

Embora fique clara a referência às instituições de arte quando nos referimos às instituições 
bancárias de arte tais como os Centros Culturais Banco do Brasil, Santander Cultural, Itaú Cultural, 
dentre outras, percebemos que ficam igualmente circunscritas no campo da crítica institucional 
aquelas instituições que não dispõem propriamente de um centro cultural, mas que fomentam 
atividades culturais por meio de leis de incentivo à cultura. Haacke (1992) considera que pela 
estrutura interna existente nos museus podemos dizer que eles são, fortemente, instituições 
políticas. Para Haacke, a questão do financiamento privado ou público das instituições não 
afetam esse axioma, uma vez que políticas de instituições publicamente financiadas são 
obviamente submetidas à aprovação das agências governamentais supervisoras. Em contrapartida, 
para ele, instituições mantidas com fundos privados naturalmente refletem as predileções e 
interesses dos seus mantenedores.

Haacke, em uma de suas declarações originalmente publicada na revista Art into Society, 
Society into Art ressalta que qualquer museu público que receba doações privadas se colocam 
em um conflito de interesse, e por outro lado, o subsídio indireto de muitas instituições privadas 
por meio da isenção de taxas e financiamento público parcial dos seus programas podem 
igualmente criar problemas. Embora Haacke refira-se muito claramente a museus, para o 



1068

contexto contemporâneo onde os espaços museais se diversificaram, a crítica tecida por ele se 
estendereia a galerias, espaços culturais e espaços expositivos físicos ou virtuais, permanentes 
ou temporários, itinerantes ou fixos. Neste sentido, podemos dizer que a crítica institucional 
contemporânea se direciona não apenas às categorias institucionais já elencadas neste parágrafo 
mas ela se estende a revistas especializadas, feiras de arte e qualquer outra estrutura institucional 
que se insira no, ou que se relacione com, o sistema de arte.

Ainda contidas na discussão estimulada por Haacke, destacam-se as forças econômicas 
e políticas das instituições, indivíduos e grupos que compartilham ou dividem o controle e poder 
cultural para elevar certos produtos e trabalhos artísticos ao nível de “obras de arte” ou mesmo 
para questionar esse status.Vamos tomar por exemplo a exposição Queer Museum, promovida 
pelo Santander Cultural em Porto Alegre no ano de 2017 e que, após ter sido censurada pelo 
próprio patrocinador foi realizada no ano seguinte, graças a um financiamento coletivo, em 
uma outra instituição no Rio de Janeiro. Como havia sido expresso por Haacke, felizmente 
as instituições de arte e outros agentes que detém poderes culturais não constituem blocos 
monolíticos, de forma que o acesso público a algumas obras podem ser limitadas por uns mas 
não totalmente prevenidas por outros. Os patrocinadores não dispõem do privilégio apenas 
de eleger quem apoia ou não, o quê e quanto, mas também do privilégio de decidir ao quê e 
se o público deve ter acesso às obras.

Tal reflexão nos conduz ao conceito de “poder cultural”8. Brant (2001) afirma que 
somos influenciados por um antigo sistema aristocrático, em que a arte a ser selecionada e 
executada era escolhida por e para monarcas. Podemos afirmar que tradicionalmente a produção 
cultural tem sido, desde o Império Romano, instrumento determinante nas relações de poder. 
Há inúmeros exemplos dessa imbricada relação entre poder e cultura na História e na História 
da Arte, como vimos no início deste artigo. Inserem-se aí desde a propaganda stalinista de 
manipulação e mistificação da produção cultural na antiga URSS, passando pela estratégias do 
populismo na Era Vargas no Brasil, até situações não muito distantes do atual cotidiano. Por 
vários momentos a arte e a cultura foram, direta ou indiretamente, financiadas e incentivadas 
pelos governos, particularmente por seu efeito e suas contingências ideológicas. Nesse sentido 
reforçamos a nossa crítica a esse modelo que

“produz uma arte dócil, que muitas vezes deixa de responder às demandas sociais 
pelo estímulo e desenvolvimento do espírito crítico, liberdade de expressão, ruptura com o 
preestabelecido. Essa arte domesticada é comumente enfadonha, desinteressante, descartável, 
superficial.” BRANT (2001, pg. 41)

Apesar dessas forças invisíveis das mãos de governos totalitários ou ditatoriais, presentes 
mesmo quando esses valores são travestidos de democráticos, há, no entanto, uma rica produção 

8 O termo “cultural power” foi intensamente utilizado por Haacke em seus escritos sobre Crítica 
Institucional.
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desenvolvida à margem desses sistemas e sem relação de dependência com o poder político 
ou econômico.

Diante desse quadro, nos perguntamos: de que forma os artistas e produtores podem 
contribuir para corrigir ou redimensionar os aspectos negativos dessa forma de fomento às 
ações artístico-culturais que reduzem a cultura a funções meramente utilitárias? Se partirmos do 
entendimento de que fazer arte é um ato político, é impossível dissociar muitas das obras de arte 
contemporânea do seu conteúdo crítico ao sistema político, econômico e às problemáticas sociais 
que o nosso país enfrenta. Artistas são, e sempre foram, agentes de mudança do pensamento 
social. Como subverter a lógica dos sistemas nos quais eles próprios se encontram inseridos 
e principalmente quando eles passam a depender desse próprio sistema objeto de sua crítica?

SITUAÇÕES DE RESISTÊNCIA

Iniciamos essa discussão fazendo referência a Greffe (2013), que pondera que as 
dificuldades e fatalidades a que são subjugados os artistas não deve levar a visões maniqueístas 
de se supor que a intervenção direta do Estado garantiria a criatividade e a felicidade dos 
artistas. Para ele, sistemas desse tipo só conseguiria, igualmente, produzir o clientelismo, 
a procura de rendimentos e a manutenção da posição adquirida pelos felizes escolhidos. 
Bem, os efeitos negativos citados por ele, quanto aos sistemas geridos exclusivamente pelo 
Estado não são muito diferentes dos efeitos visíveis do mecenato corporativo fomentado por 
meio de política pública. Mas o que merece ser ressaltado de sua visão é aquela de que o 
artista é o empresário do seu próprio talento e que assumir essa função é o melhor meio de 
aproveitar as oportunidades que se oferecem de fato a ele, sem fazer disso uma armadilha 
e sem contrapor a “arte em tudo” à “arte pela arte”. Para Greffe, uma abordagem econômica 
cautelosa do trabalho do artista provoca positivamente essa discussão. Contribuindo para a 
presente reflexão, Greffe apresenta a seguinte questão: “Os artistas podem extrair os recursos 
de que precisam para viver dos valores intrínsecos à cultura ou eles devem planejar encontrá-
los pelo viés de seus valores extrínsecos?”Há várias situações, como as apresentadas a seguir, 
que refletem sobre a autonomia do artista e das relações de trabalho que estabelecem com o 
mercado de bens e serviços.Vejamos, por exemplo, a relação contratual estabelecida entre os 
artistas Swetlana Heger & Palmen Dejanov e a BMW, por meio da qual venderam a sua força 
de trabalho e igualmente seu potencial de visibilidade ao criarem um suporte artístico fake 
para a indústria de automóveis. Os artistas usaram, segundo o contexto da exposição, objetos 
e representações produzidas pela firma alemã (acessórios, peças, veículos novos, folhetos, 
cartazes e brochuras) na composição de suas obras. Naturalmente, as páginas do catálogo 
de exposição foram ocupadas por propaganda para a BMW. Em referência àquele trabalho 
Bourriaud (2009, pg. 91) questiona: “Um artista pode entregar deliberadamente sua obra a 
uma marca?” Provocações sobre essa relação entre arte, artistas e mercado emergem por toda 
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a história da arte, especialmente da arte contemporânea, e podem ser discutidas sob várias 
perspectivas, conflitantes inclusive.

Por meio do trabalho My future is not a dream, 2006, a artista chinesa Cao Fei se insere 
também no mundo da produção industrial. Convidada pela Siemens Arts Program, a artista 
passou meses em uma fábrica de componentes de produtos utilizados pela empresa OSRAM na 
produção de lâmpadas para o mercado global. Resultaram da “residência artística” chromogenic 
prints que mostram trabalhadores dançando músicas de suas próprias escolhas e se movendo 
dentro da fábrica em seus uniformes, posando como bandas musicais ou trabalhadores imóveis 
em suas estações de trabalho enquanto o processo de produção continuava em volta deles. Estas 
são representações de cenas romantizadas e certamente muito distantes da árdua rotina de 
trabalhadores no interior de plantas fabris do mercado chinês.

Em algumas situações a obra não apenas é associada à marca do mecenas, mas ela 
se funde ou se torna a própria matéria-prima da obra e dos produtos comercializados pelos 
patrocinadores. Este é o caso da obra “Viajante engolido pelo espaço”, da artista Cinthia Marcelle, 
composta por pó de ferrugem e terra sedimentada, apresentada na 9ª Bienal do Mercosul em 
2013. A obra foi produto de parceria entre a 9ª Bienal e um dos seus patrocinadores, a Gerdau 
— a maior produtora de estruturas de aço das Américas.

Essa relação íntima entre corporações e artistas, ou melhor, entre a fusão de matéria- 
prima (do produto comercializado pelo patrocinador) e obra de arte é, sem dúvida uma excelente 
estratégia de desenvolvimento da imagem positiva de um produto ou marca.

Em seu livro Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo, Bourriaud 
(2009) apresenta uma série de obras de artistas em que o assunto dos seus trabalhos é o próprio 
trabalho e nos provoca questionando: “Como o trabalho pode ser financiado por outros meios 
além do capitalismo clássico?” Para este autor o trabalho de artistas pode ser remixado e 
sobreposto à imagem oficial das marcas. Segundo ele as obras podem ser suspeitas, porém 
livres de imperativos comerciais. Será que podem mesmo?

Transitaremos a seguir por referências a artistas que, em pleno exercício de liberdade e 
resistência ao padrão criticado pelo presente estudo, combatem esse modelo político-econômico 
que pre-domina n-o campo da cultura e das artes.Tais artistas se posicionaram de forma 
totalmente autônoma, às margens dos circuitos profissionais e alheios a qualquer relação de 
clientelismo. Evidentemente esta não é, para o artista, uma escolha profissional por subsistência, 
mas a tomada de uma posição ideológica.

Nesse sentido, as subversões de artistas contemporâneos se configuram como atos 
artísticos de enfrentamento e resistência às condições ou à forma como o mercado, o Estado 
e as empresas sobrepõem os seus interesses aos interesses do artista e da arte.Do Corpo à 
Terra (1970), uma mostra de cinco dias oficialmente patrocinada pela companhia hidroelétrica 
Hidrominas — uma empresa pública em que o estado de Minas Gerais era o maior acionista, 
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nos serve bem como exemplo de subversão e resistência à enfadonha e limitante relação 
que se estabelece entre artistas e patrocinadores. A mostra foi marcada por referências claras 
à ditadura brasileira. Compondo a mostra estava o trabalho “trouxas ensanguentadas” do 
artista Artur Barrio, que consistia de vinte quilos de carne bovina e ossos distribuídos em 
14 trouxas, amarradas com cordas manchadas de sangue. Anonimamente as trouxas foram 
deixadas às margens de rios e esgotos do Parque Municipal de Belo Horizonte. Além da reação 
dos espectadores do parque, que confundiam as trouxas repugnantes com corpos humanos 
despedaçados e ensanguentados com sugestivos restos mortais de pessoas torturadas pela 
ditadura, a obra questionava a existência de espectadores inocentes e imparciais e sugeria a 
vulnerabilidade de toda a sociedade aos atos do regime ditatorial (Calirman, 2013).

É essa arte questionadora, revitalizante, emancipadora e sem elos de dependência 
com as formas de poder estabelecidas, com teor de crítica e liberdade de criação artística que 
legitima um produto cultural genuíno e que jamais receberia apoio não fosse a subversão 
da lógica de fazer render o investimento do patrocinador em prol da arte autônoma e não da 
instrumentalização mercantil da arte.

Por meio de processos similares aos dos artistas acima citados, Hans Haacke, em sua 
atuação como artista e crítico dedicou muitos dos seus trabalhos à crítica institucional tal 
qual apresentamos aqui. Sem discrição e com uma forte posição de enfrentamento, Haacke 
serve para o propósito deste estudo como um artista categórico que denuncia em suas obras a 
relação perniciosa estabelecida entre mecenas corporativos, a sociedade e o sistema da arte.

Na maioria dos seus trabalhos Haacke focou no sistema de trocas entre museus, 
corporações e líderes corporativos, destacando o efeito dessas relações em sítios específicos. 
Desde que desenvolveu foco específico no campo da crítica institucional até os dias atuais, 
Haacke denuncia e desmistifica a relação entre museus e negócios e suas práticas individuais. 
Em suas próprias palavras: What we have here is a real exchange of capital: financial capital 
on the part of the sponsors and symbolic capital on the part of the sponsored. Por meio desse 
conceito de exchange, desenvolvido em sua relação intelectual com Pierre Bourdieu, Haacke 
destaca a ideia de que patrocínios corporativos de arte melhoram a reputação pública das 
empresas as quais se beneficiam materialmente dessa parceria. Ele afirma que sua intenção 
como artista é tornar essa relação mais clara e visível para os espectadores, conforme demonstra 
sua declaração a seguir:

“Não há ‘artistas’, portanto que estejam imunes de serem afetados e influenciados 
pelo sistema de valor sócio-político da sociedade na qual ele vive e na qual todos os 
agentes culturais fazem parte, não importando se eles são ignorantes dessas coações 
ou não.” (HAACKE apud CAMPOS, 2010)

Uma das suas obras mais memoráveis de Haacke, denominada On Social Grease, de 
1975, ou “Na Lubrificação Social”, em língua portuguesa — consiste de conteúdos de discursos 
proferidos por executivos de negócios e importantes figuras do mundo da arte, que foram 
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gravados em magnésio sobre placas de alumínio e compuseram sua exposição individual 
na John Weber Gallery em Nova Iorque, em 1975. Tais placas exibem opiniões sobre o 
sistema de trocas entre museus e negócios corporativos, demonstrando explicitamente a 
instrumentalização comercial da arte. Uma dessas placas9, reproduzida a seguir, contém parte 
do discurso Culture and the Corporation’s Support of the Arts proferido por David Rockefeller 
em 20 de setembro de 1966 por ocasião do National Industrial Conference Board. À época 
Rockefeller era vice-presidente do MoMa, co-fundador e diretor do Business Committee for the 
Arts além de presidente e diretor-executivo do Chase Manhattan Bank Corporation. Em tal 
discurso ele afirmava que “Do ponto de vista econômico, o envolvimento de corporações com 
as artes pode ser traduzido em benefícios diretos e tangíveis, podendo proporcionar publicidade 
e propaganda extensiva à empresa, uma reputação pública mais clara e uma imagem corporativa 
melhorada. Pode construir melhores relações com os clientes, levar à pronta aceitação dos 
produtos da empresa e um julgamento superior da sua qualidade. A promoção das artes pode 
melhorar a moral dos empregados e ajudar a atrair profissionais qualificados”10 Outra peça 
que compunha essa obra trazia a seguinte declaração emitida por Robert Kingsley, chefe do 
departamento de relações públicas de uma das maiores companhias de combustíveis do mundo, 
a Exxon Corporation e presidente do Arts and Business Council de Nova Iorque: “ O apoio 
da Exxon às arte serve a arte como um lubrificante social. E para que os negócios continuem 
nas grandes cidades é necessário um ambiente mais lubrificado”11. Por fim, outra peça atestava 
o posicionamento do então presidente do Metropolitam Museum, co-fundador e primeiro 
presidente do Business Committee for the Arts, presidente da Rockefeller Foundation e da 
Brookings Institution, bem como presidente da U.S. & Foreign Securities Corp. e diretor da 
Dillon, Read & Co: “ Talvez a única e mais importante razão para o interesse das corporações 
internacionais nas artes seja a quase ilimitada diversidade de projetos possíveis. Esses projetos 
podem ser customizados para os objetivos de negócios específicos da empresa e podem trazer 
lucros muito superiores ao valor investido”12.

As declarações acima demonstram a relação cínica e especulativa dos mecenas 
corporativos com a arte. Todas as vezes em que a arte é utilizada como lubrificante social13, 
ela é subvertida, deixando de manifestar-se como espaço de autonomia.

A obra The Road to Profit is Paved with Culture, de 1976, dialoga explicitamente 
com o presente estudo por estar diretamente relacionado com a perdão de dívidas e renúncia 
fiscal de empresas que patrocinam atividades culturais. Esse trabalho de Haacke se insere no 

9 Obras completas em Hans Haacke. Art Journal Vol. 42, Nr. 2, Words and Wordworks (Summer, 1982),pp. 
137- 143. Publicado pelo College Art Association. Disponível em https://www.jstor.org/stable/776545?read- 
now=1&loggedin=true&seq=1#page_scan_tab_contents
10 Tradução livre da autora
11 Tradução livre da autora
12 Tradução livre da autora
13 Expressão utilizada por Robert Kingsley (conselheiro de relações públicas, culturais e de comunicação da 
Exxon 1997-80), para ilustrar a relação entre arte e comércio, citada em coluna do jornal New York Times do dia 
20/10/1974, seção 3, pg. 1.
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contexto em que a Corporação Allied Chemical recebe um benefício de 4 milhões de dólares 
por meio da redução do valor de uma multa por crime ambiental.

Haacke como artista político e crítico teve afinidades intelectuais e uma aproximação 
muito profícua com o sociólogo Pierre Bourdieu, que resultou na publicação do livro Free 
Exchange, em 1995 — obra que resultou da transcrição de diálogos sobre arte e cultura 
contemporâneas e que contemplam desde censura até as condições sociais da criatividade 
artística. Não é de se estranhar que a crítica institucional de Haacke dialogue com o que 
Bourdieu denominou de violência simbólica, uma violência invisível que “só pode ser exercida 
com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 
exercem” (Bourdieu apud Campos, p. 151).Ao referir-se aos trabalhos de Haacke, Campos 
(2010) afirma que a discussão em torno da crítica institucional aproxima interesses econômicos, 
políticos e sociais do mundo da arte e destaca que sob a tutela da arte encobre- se o tráfico de 
interesses de grandes corporações. Reportando-se ao mecenato na Era Vargas (1934-1945) e 
alinhada às reflexões de Campos e aos conceitos de Bourdieu, Cerchiaro (2016) entende que 
na demanda de trabalho artístico sob encomenda o artista se vê cerceado na sua liberdade 
criadora, entretanto que “ a noção de negociação confere maior margem de autonomia aos 
artistas, já que eles podem apresentar ‘uma resposta muito desobediente” (p.

29) às solicitações do mecenas-cliente e destaca ainda que a “obra e o artista só existem 
dentro de uma rede de relações que define suas posições sociais e estéticas” (p. 19). É preciso 
que artistas utilizem suas margens de autonomia para a contestação e equacionamento de 
tensões e ambivalências nesse meio, de forma que os seus trabalhos resultem em imagens 
inesperadas aos olhos do público e dos próprios agentes.

Podemos finalmente sugerir que a Crítica Institucional instiga a subversão do seu 
regulamentador. E isso é o que se propõe como estratégia de resistência ante os interesses 
obtusos dos mecenas corporativos que canalizam recursos estatais para a realização de marketing 
cultural privado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito dos vícios observados na maneira como políticas culturais são implementadas 
na forma de leis de incentivo à cultura, é preciso reconhecer que sem esses mecanismos de 
financiamento, a cena cultural brasileira contemporânea inexistiria.

Em tempos como estes em que a injustiça social impera no Brasil e que a concentração 
de renda só aumenta, é preciso refletirmos sobre os mecanismos de canalização de incentivo 
às artes. Enquanto um quarto da população é encurralada para bolsões de pobreza onde pessoas 
vivem com menos de US$ 5,50 por dia, os bancos, principais patrocinadores das artes visuais 
nunca lucraram tanto.Apesar da complexa relação que se estabelece entre economia, arte 
e política, não cabe ao presente estudo outra tarefa que não a de refletir sobre como a arte 
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se insere e contribui para o funcionamento desse sistema perverso.O mecenato corporativo 
contemporâneo assentado especialmente na renúncia fiscal favorece sobremaneira as grandes 
corporações, mas não favorece nas mesmas proporções o campo artístico e social. Infelizmente 
não tem havido muitas outras alternativas para o setor artístico, mas é preciso que reflitamos 
sobre o impacto danoso que a relação aparentemente desconexa e desinteressada entre mecenas, 
artistas, produtores culturais, sistema financeiro e o Estado se articulam para promover a cultura.

É preciso discutir alternativas para o apoio financeiro às iniciativas artísticas, colocando 
em cheque os contrassensos do mecenato corporativo. Não parece coerente que a obra e a 
imagem de artistas continuem agregando valor justamente às marcas de empresas- alvo da nossa 
dura crítica social. É necessário que os artistas explicitem seus posicionamentos não apenas 
estéticos, mas éticos, no campo da batalha sociocultural. O drible na instrumentalização da 
arte é possível. Ao contrário, a dissimulação e a postura ingênua podem ser auto-aniquilante.

É preciso estar alerta para que fora do âmbito do artivismo e da arte explicitamente política 
não prevaleça, apenas, uma arte instrumentalizada, enfadonha, domesticada e desinteressante.
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INDO ALÉM DO FOMENTO DIRETO E INDIRETO. 
POSSÍVEIS MODELOS DE FINANCIAMENTO PARA O 
SETOR CULTURAL, ESPECIALMENTE O CAMPO DAS 

HUMANIDADES.

Carolina Marques Henriques Ficheira1

RESUMO: Este artigo pretende evidenciar de forma exploratória as diferentes 
possibilidades de captação de recursos encontradas no país: bancos de investimentos, 
fundos internacionais, licenciamento de produtos, organizações brasileiras de 
fomento, formação de conselho, eventos sociais, campanhas, fundos endowments, 
matchfunding e o mais conhecido crowdfunding. Os modelos mencionados vão além 
do financiamento direto e indireto, vislumbrando para o setor cultural possibilidades 
de sustentabilidade ao campo.

PALAVRAS-CHAVE: modelos de financiamento, captação de recursos, 
humanidades.

INTRODUÇÃO

Hoje, o maior mecanismo no Brasil de captação de recursos é via abatimento 
fiscal. Para se conseguir realizar um projeto cultural, normalmente se utiliza a Lei 
Federal de Incentivo à Cultura (lei 8318/91), mais conhecida como Lei Rouanet. Esta 
permite que apenas 30% do orçamento seja abatido fiscalmente, o que requer dos 
patrocinadores um aporte adicional de 70% em recursos próprios, em caso de projetos 
enquadrados no artigo 26. Já projetos enquadrados no artigo 18 possuem a quantia 
inteiramente revertida em renúncia fiscal.2 Evidentemente, esses mecanismos são 
preponderantes no cenário da captação de recursos da área cultural e em específicas 
regiões do país  (FICHEIRA, HOLLANDA, 2018, p.265) assim como alguns tipos 
de linguagens são predominantes em detrimento de outras,  como é o caso do setor de 

1 Doutoranda no Programa em Ciência da Literatura (UFRJ), vinculada ao 
Programa Avançado em Cultura Contemporânea,parecerista na área de fomentodireto 
e indireto e professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) do Rio 
de Janeiro, vinculada ao Laboratório de Economia Criativa.
2  As diferenças entre os artigos 18 e 25/26 podem ser consultadas na Lei 8313/91.
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Humanidades (FICHEIRA, HOLLANDA, 2018, p.268), evidenciando uma baixa contribuição 
na formação do cidadão no que diz respeito a ampliação  de acessos complementares à escola 
formal e por conseguinte a contribuição ao letramento, “especialmente nas regiões Norte e 
Nordeste que emplaca baixos recursos incentivados” (FICHEIRA, HOLLANDA, 2018, p.274).

O mesmo raciocínio pode ser seguido nas leis estaduais de incentivo à cultura, como 
no estado Rio de Janeiro, e nas leis municipais de incentivo à cultura, como no município do 
Rio de Janeiro.

A partir dos anos 2000 veríamos, com mais intensidade, a prática do fomento direto 
nos entes públicos a partir dos editais de fomento direto pelo Estado. Secretarias de cultura e 
a Secretaria Especial de Cultura lançam editais de seleção pública, com valores previamente 
fixados, formados por comissionários que analisam as propostas de acordo com os setores 
culturais, valores disponíveis, ações inovadoras para formação de plateia, público impactado e 
distribuição geográfica dos recursos, de acordo com as divisões geopolíticas. O maior exemplo 
disso, foi a Política Pública, lançada pelo governo federal, chamada Cultura Viva, que nasce 
para ratificar, impulsionar e fortalecer as práticas culturais presentes na “comunidade e sua 
capacidade de atuação social e transformação do território”3, atingindo cerca de 36004 pontos 
de cultura declarados.

METODOLOGIA

Pesquisa com Recorte de bibliografia geral e específica, de caráter exploratória a fim 
de identificar modelos de financiamento, pouco difundidas na área cultural, especialmente 
no campo das humanidades. 

OBJETIVOS

Compilar modelos de financiamento para que o campo possa refletir sobre diversas formas 
de sustentabilidade, aplicáveis ao setor cultural, especialmente o campo das Humanidades. 
A bibliografia que se segue evidencia as dificuldades na captação de recursos seja de forma 
direta ou indireta.  Por esta razão trazemos à tona outros modelos para exemplificar formas 
de prospecção das organizações e produtos idealizados. Para auxiliar no entendimento do 
leitor, lançamos mão das possibilidades de captação de recursos, nomeadas de tentáculos da 
sustentabilidade.

3 www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/apresentacao
4 http://culturaviva.gov.br/busca/##(global:(enabled:(agent:!t),filterEntity:agent,map:(center:(lat:-
8.748008188078693,lng:-71.94259643554688),zoom:9),openEntity:(id:10480,type:agent))) .Acesso em 23 de 
setembro de 2018.

http://culturaviva.gov.br/busca/
http://culturaviva.gov.br/busca/
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TENTÁCULO 1

Trazemos ações desenvolvidas por duas organizações como exemplos de novos modelos 
para a área: GIFE e Ethos.5 A primeira se intitula como uma “associação dos investidores 
sociais do Brasil, sejam eles institutos, fundações ou empresas. Nascido como grupo informal 
em 1989, o GIFE6 – Grupo de Institutos Fundações e Empresas, foi instituído como organização 
sem fins lucrativos em 1995. Desde então, tornou-se referência no país no tema do investimento 
social privado”. Já a segunda se declara como uma “Oscip cuja missão é mobilizar, sensibilizar 
e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 
parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável”. Ambas contribuem para a 
reflexão sobre o uso dos recursos, aplicando-os de forma sustentável, e se tornam players de 
diversas outras organizações, focando seu trabalho no desenvolvimento social, territorial e em 
resultados que promovam impactos sustentáveis. São nessas plataformas que se estruturam 
formas de disponibilizar recursos para projetos das próprias organizações e de terceiros 
focados, principalmente, no campo da educação, o que as torna estimulante para o mundo 
das letras.

TENTÁCULO 2

Em meados 2011, chegou ao Brasil uma novidade que reconfigurou, em parte, as 
relações profissionais no mercado cultural: a forma colaborativa de se financiar projetos, 
conhecida comocrowdfunding7 (CÂNDIDO; PEREIRA,2018), sejam eles culturais ou não, 
por meio de plataformas disponíveis na internet. O primeiro site com essa proposta foi o 
Cartase. A dinâmica consiste eminscreverum projeto (SILVA, 2016, p. 74) no site e determinar 
um orçamento. O interessado também deverá definir possíveis contrapartidas, chamadas 
de recompensas, que serão entregues aos possíveis doadores, que podem ser entendidos 
como um dos muitos patrocinadores do projeto. Essas recompensas são estabelecidas de 
acordo com o valor doado e não são financeiras. Caso o interessado consiga arrecadar todo 
o valor solicitado, paga uma porcentagem ao site pela hospedagem do projeto e distribuí as 
recompensas aos doadores, como previamente estabelecido no site. Caso não seja arrecado o 
valor total da proposta, o interessado não recebe nada, mas também não precisa pagar o site 
pela hospedagem do projeto.

Um exemplo do impacto desse tipo de financiamento é na indústria audiovisual, 
que em geral vive da renúncia fiscal e do Fundo Setorial do Audiovisual. No caso do 
documentário Renascimento do parto, que aborda questões de saúde pública obstetrícia, o 

5  Disponível em: <https://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/#.Wj1gOt-nHIU>. Acesso em: 
15 abr. 2018.
6  Disponível em: <https://gife.org.br/quem-somos-gife/>. Acesso em: 15 abr. 2018.
7  Ver: <http://oglobo.globo.com/cultura/os-mecenas-do-crowdfunding-4648891> e <http://www.
culturaemercado.com.br/crowdfunding/virada-sustentavel-conta-com-plataforma-de-crowdfunding-para-apoiar-
acoes/>.
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projeto ficou hospedado no site Benfeitoria com orçamento de R$65.000,00. No entanto, 
acabou arrecadandoR$141.091,00, superando as expectativas. Esse modelo permite perceber 
que a sociedade, ao se mobilizar por uma causa, contribui de forma efetiva para que projetos 
possam ser executados, mesmo sem o apoio de editais, patrocínios baseados em renúncia fiscal 
e até mesmo a ação de captadores. A mobilização social, principalmente pelas redes sociais, 
contribui decisivamente para alcançar esse pleito.

Outro exemplo é a plataforma Embolacha,8 voltada para o mercado fonográfico, no 
qual, através do financiamento colaborativo, pessoas podem contribuir para a produção 
de CDs, DVDs, clipes e até festivais de música, reinventando o cenário musical. Se antes 
artistas estavam nas mãos da gravadora, agora eles podem ter dividendos com a venda de 
discos. Hoje, com a entrada da tecnologia, o CD se tornou um “cartão de visitas” de seu 
produto,possibilitando que se faça mais shows. Trazemos o caso de Wilson das Neves,9que 
arrecadou R$ 60.150,00, valor que lhe permitiu gravar, mixar, masteurizar, realizar a produção 
de capa, making-of e a própria prensagem. Após o processo de produção do CD estar pronto, 
conseguiu a gravadora Universal Music Brasil, de modo a ampliar a divulgação do seu trabalho, 
tornando-a uma parceira de vendas pelo país.

TENTÁCULO 3

Como desdobramento do crowdfunding, encontramos o matchfunding (SILVA, 2016, 
p. 77), ainda mais inovador, no qual sociedade civil e patrocinadores escolhem juntos projetos 
com as mesmas afinidades, para alocar recursos financeiros de ambas as partes, transformando 
uma ideia em um produto. Com a palavra, a plataforma mais inovadora que temos no país, 
Benfeitoria:10

O funcionamento é bem simples: para cada real que uma pessoa colocar em um projeto 
de financiamento coletivo (crowdfunding), o patrocinador do projeto coloca mais um 
real. Ou seja, se o projeto arrecadar R$ 25.000 através da multidão, o patrocinador 
coloca mais R$25.000 na conta. É bom para o projeto, que recebe um impulso a mais. É 
bom para o colaborador, que recebe a recompensa em dobro. É bom para o patrocinador, 
que ajuda a tirar projetos relevantes do papel com a ajuda da inteligência coletiva.

A empresa de cosméticos Natura, em 2016, foi a primeira a construir esse tipo projeto 
no país.

8  Disponível em: <http://www.embolacha.com.br/projeto/200-wilson-das-neves-se-me-chamar-u-sorte>.
9  Cantor, compositor e um dos bateristas mais atuantes da música popular brasileira.
10  Disponível em: <http://blog.benfeitoria.com/index.php/2015/09/17/matchfunding-uma-nova-maneira-
de-pensar-em-projetos/>.
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Fonte da imagem: blog.benfeitoria.com/index.php/2015/09/17/matchfunding-uma-nova-maneira-

de-pensar-em-projetos/. Acesso em: 22 dez. 2017.

Essa modalidade possibilitou o projeto Ninho de Livros, financiado por 98 doadores, 
inclusive a Natura. O projeto consistiu na construção de dez pontos em comunidades espalhadas 
pela cidade do Rio de Janeiro, que receberam uma “casa de passarinho”. No lugar de pássaros, 
a casa abriga livros. O objetivo do projeto é aumentar o acesso à leitura, pois “7 entre 10 
brasileiros não leram um livro sequer. Um dado preocupante que pode ter resultados negativos 
no nosso país.Os preços cada vez mais altos desses exemplares − pode chegar a até 10% do 
salário mínimo! − dificulta ainda mais o acesso à leitura de pessoas de baixa renda”, afirma 
a gestora do projeto. A ideia é que as pessoas compartilhassem os livros, como mostra a 
campanha disponível on-line.11

TENTÁCULO 4

Já as organizações privadas podem aderir ou não a prática de editais. Como exemplo 
de prática de edital, citamos a ação perene da Caixa Cultural,12que lança editais públicos 
com recursos de dotação própria por entender que as diferentes áreas culturais elegidas 
contribuem para um melhor relacionamento com seu público, através das ferramentas de 
marketing cultural que priorizam características mercadológicas e estratégias de comunicação 
da empresa. Outros dois exemplos de ação, agora pela negociação direta com os departamentos 
de comunicação e marketing, são os festivais de música com repercussão internacional, Rock 
in Rio e Lollapalooza. O primeiro teve o patrocínio máster do Banco Itaú e o segundo, o 
patrocínio equivalente de quatro marcas: Budwiser, Chevrolet, Axe e Doritos. Os projetos 
ocorrem nas duas cidades que mais captam recursos incentivados (Rio de Janeiro e São Paulo, 
respectivamente), são festivais de world music, acontecem em dias consecutivos, com músicos 
de alcance internacional, como comprova o Spotify,13 cujos ingressos podem chegar à metade 
de um salário mínimo, o que demonstra qual faixa econômica tende a consumir esse tipo de 

11  Disponível em: <https://benfeitoria.com/ninhodelivro>.
12  Disponível em: <http://www.programasculturaiscaixa.com.br/>. Acesso em: 24 jan. 2018.
13  Ver: <https://open.spotify.com/user/spotifycharts/playlist/37i9dQZEVXbMDoHDwVN2tF>. Acesso 
em: 24 jan. 2018.
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evento. Não se tem notícias de outros eventos culturais de grande envergadura orçamentária 
que possuam patrocínios diretos.

TENTÁCULO 5

As agências internacionais são outra fonte de financiamento, que valorizam 
planejamento, monitoramento e avaliação dos projetos. São voltadas para o fomento de 
projetos que vislumbrem resultados sustentáveis de impacto e transformação social, promovam 
o envolvimento da comunidade no desenvolvimento da ação e na implementação de políticas e 
práticas que atendam a critérios éticos, contribuindo para o sucesso econômico e sustentável a 
longo prazo. Para isso, são realizados editais de seleção pública, normalmente com submissão 
em inglês, de impacto comunicacional transnacional e lançados periodicamente, como é 
possível observar na plataforma da Unesco, voltada para a educação, ciência e cultura, no qual:

turismo sustentável, as indústrias culturais e criativas, bem como a revitalização 
urbana baseada em seu patrimônio são poderosos subsetores econômicos que geram 
empregos verdes, estimulam o desenvolvimento local e incentivam a criatividade.14

TENTÁCULO 6

Focada no direito, o licenciamento de produtos15 compete como uma das possíveis partes 
de um negócio no Brasil, especialmente no que provêm do campo cultural: licenciadores, 
agentes, licenciados, fabricantes, distribuidores, varejistas, entre outros segmentos envolvidos 
direta ou indiretamente com o mercado de licenciamento de marcas, imagem ou propriedade 
intelectual e artística registrada. 

Na Fundação Jorge Amado,16 localizada no Pelourinho, em Salvador, na Bahia, é 
possível adquirir diversos produtos licenciados, cujo lucro é destinado a auxiliar na manutenção 
do espaço, que conta com o apoio do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Estadual de 
Incentivo à Cultura da Bahia. Já a obra O Sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, 
que está sob contrato de direitos autorais com a Rede Globo, rende diversos produtos, como 
videogames, revistas, animações, trilhas sonoras e espaços temáticos (TORRES, 2014, pp.66-
71). A diferença entre os exemplos é que o primeiro é a própria Fundação Jorge Amado que gere 
o lucro fruto do licenciamento, enquanto no segundo caso, os herdeiros da família Monteiro 
Lobato possuem um intermediador, uma rede de televisão de grande alcance nacional, para 
atingir o público infantil, com alta capacidade de absorção e consumo.

14 Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/culture-and-development/culture-in-
sustainable-development/>. Acesso em: 24 jan. 2018.
15  Disponível em: <http://abral.org.br/a-abral/>. Acesso em: 24 jan. 2018.
16  Ver: <http://www.jorgeamado.loja-segura3.com/>. Acesso em: 24 jan. 2018.
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TENTÁCULO 7

Bancos de investimento, voltados ao terceiro setor, são focados no campo social. 
Possuem investidores, negócios e realizam projetos para impactar pessoas, por meio de duas 
áreas:

Finanças Sociais é responsável pelo desenvolvimento dos Contratos de Impacto Social 
no Brasil e pela gestão de Fundos Filantrópicos e Fundos Socioambientais Rotativos, a 
partir dos quais são realizadas Doações, Empréstimos ou Investimentos Socioambientais 
para organizações e negócios de impacto com ou sem fins lucrativos [...] Finanças 
Sustentáveis é responsável por avançar a integração de temas socioambientais nas 
decisões de investimento de bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, fundos de 
pensão, de privateequity, asset managers, seguradoras, fundações filantrópicas, ONGs, 
associações, think-tanks e grandes empresas. O modelo de negócios é prioritariamente 
comercial, com pagamentos diretos pelos clientes por serviços de consultoria e 
pesquisa.17

Um exemplo é a criação do fundo filantrópico, cujo foco é o desenvolvimento 
comunitário. Dos seis projetos selecionados, dois18 estão vinculados ao campo cultural: 
Caminhos do Barro e A Arte de Brincar e Aprender, demonstrando que a cultura é capaz de 
promover o desenvolvimento territorial.

TENTÁCULO 8

Esse campo do saber também é do direito e essa modalidade de captação de recursos, 
apesar de pouco difundida no país, é preponderante em um momento de crise política e 
econômica. Os fundos endowments consistem na criação de um patrimônio perpétuo que 
gera recursos contínuos para a conservação, expansão e promoção de uma determinada 
atividade, por meio da utilização dos rendimentos desse patrimônio. O fundo pode receber 
recursos de doações privadas, pessoas jurídicas e físicas. O dinheiro arrecadado deve ser 
mantido de forma perpétua pelo fundo e só é possível utilizar os dividendos gerados. No 
Brasil, os endowments não são comuns no setor, mas podem ser aplicados a outros tipos 
de organizações, como hospitais, igrejas, universidades e instituições na área cultural como 
museus, bibliotecas e orquestras, como já ocorre, desde 2012, com a Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo (SPALDING, 2016, p. 78). Recentemente, o BNDES,19 a Caixa e a 
Petrobras lideraram a construção do Guia Endowments Culturais, afim de esclarecer sobre esse 
tipo de fundo e sua capacidade degerar maior estabilidade e condições para o planejamento 
de longo prazo, permitindo que ampliem suas atividades em proporções e qualidade. Os 
fundos patrimoniais mais conhecidos no que se refere a um propósito especifico, que são 
exclusivamente distribuidores de recursos, são: o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o 

17 Disponível em: <https://www.sitawi.net/a-sitawi/>. Acesso em: 24 jan. 2018.
18 Disponível em: <https://www.sitawi.net/noticias/novo-fundo-filantropico-tem-foco-no-desenvolvimento-
comunitario/>. Acesso em: 24 jan. 2018.
19 Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/cultura-e-economia-
criativa/patrimonio-cultural-brasileiro/Endowments>. Acesso em: 24 jan. 2018.
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Fundo Elas (voltado para questões de igualdade de gênero) e o Fundo Baobá (voltado para a 
igualdade racial). Vale informar que o Instituto Itaú Cultural possui um fundo voltado para a 
cultura e a Fundação Bradesco, para a educação. Destacam-se nos Estados Unidos os seguintes 
fundos endowments culturais:20 Metropolitan Museum of Art, New York Museum of Fine 
Arts, Houston Smithsonian Institution, Washington D.C Art Institute of Chicago, Colonial 
Williamsburg Foundation, Williamsburg Huntington Library, Art Collections and Botanical 
Gardens, San Marino Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Museum of Art, Indianapolis 
Museum of Art, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City.

Como se nota, os endowments culturais podem dar às instituições a condição de se 
estruturarem melhor, com menor dependência do poder público, como é o caso das leis de 
incentivo à cultura e os fundos de cultura, causando uma transformação positiva em termos 
de qualidade de ações, contribuindo para a profissionalização e autonomização dos grandes 
eventos literários e das bibliotecas.

TENTÁCULO 9

Seus conselheiros também podem ser seus primeiros doadores, entendendo que 
desempenham uma função estratégica e são a favor da causa e, como tal, devem prospectar 
novos doadores de recursos para a instituição que representam. Outra característica é que o 
conselho deve ter conselheiros com perfis complementares, para que a instituição conte com 
pessoas capacitadas nas diferentes áreas: lideranças, comunidade local, mídia, financeiro, 
geografia e demografia.

TENTÁCULO 10

Os eventos sociais aumentam a credibilidade da instituição e são pensados de modo a 
captar grandes volumes de recursos de uma vez. Normalmente, concentra-se na humanização 
do trabalho feito até aquele momento e o que se pode alcançar através da doação de cada 
participante. Evidencia-se nesses encontros ou jantares de gala a vulnerabilidade social que 
determinado grupo tem atravessado e o quanto os futuros valores ofertados podem fazer a 
diferença. O mestre de cerimônias precisa entender essas particularidades para que possa 
conduzir da melhor forma o evento beneficente. 

TENTÁCULO 11

Trazemos como possível solução as campanhas que usam o senso de emergência como 
foco da comunicação. Normalmente, a ação é comunicada em diferentes canais, a fim de 
atingir o maior número de pessoas no menor espaço de tempo, de forma que a campanha dure 

20 Idem ao 21.
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de seis a oito semanas e se repita em datas precisas em um calendário oficial, para facilitar 
a comunicação com o doador.

CONTRIBUIÇÕES AO SETOR CULTURAL, ESPECIALMENTE O SETOR 
HUMANIDADES.

Outra questão que deve ser levada em consideração é a capacidade do profissional em 
“vender” este produto no momento em que consiga uma reunião21 com um possível patrocinador 
(CRUZ, 2001). Em uma apresentação para o patrocinador, deve ser levado em consideração 
que o profissional da empresa nem sempre entende o uso da lei e sua responsabilidade diante 
do efetivo patrocínio incentivado, geralmente não possui tempo para atender ao patrocinado 
e, por último, seu principal interesse é o valor do orçamento e o plano de divulgação.

Por tanto, uma apresentação qualitativa, pequena e com apelo visual, demonstrando 
contrapartidas (sociais, econômicas e comunicacionais) definidas e o valor orçamentário 
são preponderantes para uma possível defesa oral (pitching) ao patrocinador. Dessa forma, a 
defesa oral está marcada pelo completo entendimento do projeto e a organização investidora 
(AGUADO, 2013; BISHOP, 2016; HAUGEM, 2006).

Foi com esse objetivo que o Rio Content Market,22 ocorrido no Rio de Janeiro, promoveu 
o encontro de projetos da área audiovisual e possíveis interessados (empresários, aplicativos, 
canais de televisão, governo e até mesmo a Netflix), desafiando produtores/captadores na 
“melhor venda” de projetos audiovisuais durante o evento de produção de conteúdo audiovisual. 
Na última edição, o projeto pôde dar voz a outros campos do setor cultural, expandindo para 
a área da música e de inovação, que puderam debater, construir políticas culturais e fazer 
negócios a fim de promover o desenvolvimento no campo da cultura. Segundo o próprio 
ministro da Cultura, responsável naquela época, declarou em rede social, neste evento “foram 
realizados negócios que somam cerca de R$ 200 milhões”.23

Essas etapas trabalhadas de forma harmônica e a condução das ações citadas acima 
no cotidiano de trabalho contribuem para que a captação de recursos tenha chances de ser 
efetivada. Associado a isso, a execução de um projeto, de forma qualitativa, contribui para 
o desdobramento do projeto e o surgimento de possíveis subprodutos. Assim, um seriado 
infantil patrocinado pode levar à produção de um livro infantil como subproduto, a partir dos 
personagens do seriado. E até mesmo ao licenciamento de bonecos, gerando um encadeamento 
de ações que resultam na sustentabilidade da empresa e em maior tempo de exposição da 
marca, sem ter que depender, obrigatoriamente, de incentivos fiscais. É o caso da série de 
televisão Peixonauta, que hoje é transmitida pela Discovery Kids, que possui ligados à sua 

21 Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=YFTS8kak6IE&hd=1>.
22  Disponível em: <http://riocontentmarket.com.br/canal/?players/>.
23 Disponível em: <https://www.facebook.com/saved/?notif_id=1523852652108038&cref=52&notif_
t=saved_off_fb&ref=notif>. Acesso em: 16 abr. 2018.
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marca aplicativos, jogos, brinquedos e até um longa-metragem, em produção.24 Mas esse tipo 
de estruturação e operação em projetos culturais ainda é pouco visto no mercado cultural 
brasileiro, ficando mais restrito ao mercado infantil. Vale lembrar que o público evidenciado 
é estruturador para o desenvolvimento de políticas de acesso cultural, que repercutirão a 
médio e longo prazo no país.

Ainda que ocorram algumas prospecções de mercado como as descritas acima, é 
incipiente a atuação do captador no mercado cultural, por conta da falta de exigência de mão 
de obra qualificada para o campo da captação de recursos na área cultural, pautado por um 
instrumento legal frágil, oriundo dos anos 1990 (FICHEIRA; HOLLANDA, 2018, p.260), 
evidenciando o quanto é escuso esse lugar da produção cultural brasileira.

É importante refletir sobre o processo de captação de recursos hoje no país. Quem são 
os profissionais qualificados da área,25 como vivem e o que desejam para o reconhecimento e 
valorização de sua atuação no mercado brasileiro, especialmente no campo das humanidades?

Com a presença consolidada de profissionais qualificados na área, certamente haverá 
a execução de projetos culturais que se preocuparão com todo o processo de construção, 
desde a sua elaboração, passando por um estudo prévio da empresa captada, até a prestação 
de contas do recurso obtido. 

Através desse tipo de qualificação, será possível contribuir para a construção de projetos 
que valorizem mais o cunho artística que projetos comerciais, dando maiores condições de 
sobrevida no mercado cultural.

A fim de elucidar o pensamento sobre o setor da captação de recursos para o campo 
cultural, chegamos ao que entendemos por tentáculos da sustentabilidade para o campo das 
humanidades e, consequentemente, para os campos culturais. Esse guarda-chuva sintetiza o 
campo, os modos de promover, em certa medida, mecanismos de sustentabilidade que vão 
além das leis de incentivo à cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como a área da cultura atingirá a sua sustentabilidade se na maioria das vezes os 
projetos culturais só existem graças às Leis de Incentivo à Cultura e aos editais públicos? O 
grande desafio está no equilíbrio. Uma empresa cultural não deve ficar à mercê de possíveis 
patrocinadores e editais lançados por órgãos públicos. Certamente muitos projetos ficarão de 
fora de alguma seleção,ainda mais projetos culturais localizados fora do eixo Rio-São Paulo, já 
que esses dois estados concentram cerca de 80% da renúncia fiscal da Lei Federal de Incentivo 

24  Disponível em: <http://peixonauta.uol.com.br/novidades/>.
25  A ABCR está realizando uma pesquisa junto aos captadores, através do site, para entender essas questões 
no mercado hoje.
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à Cultura.26 Por isso, uma empresa saudável deve também concentrar em seu plano de negócios 
projetos autossustentáveis, que dependam de seus esforços enquanto empreendedor da área 
cultural, seja através do licenciamento de marcas, seja vendendo produtos comestíveis (no 
caso de cinemas), seja através de projetos que atendam um perfil mais comercial. O fato é 
que as organizações culturais, em sua maioria, precisam desses diferentes “tentáculos” para 
sobreviver diante das possíveis transformações do mercado.

Desta forma, para que a área cultural cresça, é necessário promover a profissionalização 
de captadores de recursos através de estudos para a viabilização de projetos culturais, como 
já relatado. Mais que isso, é necessário um esforço desses captadores para não dependerem 
exclusivamente de incentivos fiscais, pois antes que o cenário cultural venha sofrer um processo 
de retração pelos novos caminhos culturais que se apresentam diante da crise econômica e 
política que assola o país, é essencial que as empresas culturais se instrumentalizem e executem 
planos de negócios a fim de sobreviverem dentro da área cultural, através de ferramentas 
autossustentáveis, que promovam o fazer cultural (sem depender da captação de recursos 
incentivados), como os outros modelos de negócios já evidenciados.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE UM EXPERIMENTO 
METODOLÓGICO DE PESQUISA-AÇÃO: UMA 

RESIDÊNCIA DE ARTE EM ATAFONA

Julia Naidin1

Fernando Codeço2

RESUMO: CasaDuna é um centro de pesquisa acadêmica e produção cultural 
situado em um território em processo de erosão marinha. O trabalho se faz por meio 
da fundação de uma residência de arte que funciona como um dispositivo que articula 
diferentes projetos culturais de ações coletivas, privilegiando a interdisciplinaridade 
e o agenciamento de saberes múltiplos para propor novas configurações e modos 
de produção cognitivas e sensíveis.

PALAVRAS-CHAVE: CasaDuna, residência de arte, pesquisa-ação, Atafona, 
Erosão

APRESENTAÇÃO

O presente artigo apresenta os atuais resultados de uma pesquisa por uma 
metodologia de trabalho no campo da pesquisa-ação, tendo como instrumentos para 
as práticas que efetuamos o referencial teórico da arte e da filosofia contemporânea 
para a produção cultural através de uma residência de arte. 

O trabalho se instala na praia de Atafona, distrito de São João da Barra, 
cidade de Campos dos Goytacazes, litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. O 
território de Atafona apresenta-se atualmente como um balneário desativado onde, 
desde a década de 70, um intenso processo de erosão marinha vem corroendo sua 
costa e transformando drasticamente o cenário e o modo de vida da comunidade. 
Como contextualização geral, a região, em particular a parte litorânea, passa por um 

1  Doutora em Filosofia (UFRJ), Pós-Doutorado em Políticas Sociais (UENF). jnaidin@gmail.
com
2  Doutorando em Artes Cênicas (UNIRIO). fernandocodeco@gmail.com
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fenômeno geológico específico do rio Paraíba do Sul, no ponto em que este, que passa pelos 
três Estados mais populosos e industriais do Brasil (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) 
encontra o Oceano Atlântico. O processo erosivo já engoliu mais de 15 ruas e 500 construções 
entre casas, clubes, igrejas, postos de gasolina, bares e até um prédio. Cada construção levada 
pelo mar deixa uma ruína, uma memória, um afeto e um cenário de destruição geológica, 
política, antropológica. 

“CasaDuna – centro de arte, pesquisa e memória de Atafona”3 é um projeto de pesquisa 
em ação cultural que envolve a implementação de um coletivo e de uma residência de pesquisa 
e de arte contemporânea dedicado a trabalhar criando ações culturais em função do território 
no qual nos instalamos, isto é, criando neste espaço em relação com as narrativas e com as 
situações locais. 

Esse é um modelo de trabalho no campo da cultura regional e da arte contemporânea, 
que se apropria de uma filosofia crítica sobre o próprio modo de produção nesses campos e que 
destaca a importância, no campo das políticas socioculturais e da produção de subjetividade 
na contemporaneidade, de desenvolvermos metodologias de ação que levem em conta as 
especificidades sociais dos objetos de estudo e das condições de trabalho na formulação e na 
produção de políticas sociais.  

A FUNARTE, em 2014, lançou uma pesquisa inédita sobre residências artísticas no 
Brasil, feita sob organização do Centro de Programas Integrados (Cepin)4. A publicação 
apresenta um relatório artístico detalhado sobre esta nova modalidade de produção cultural, 
que vem sendo cada vez mais forte no Brasil entre artistas e gestores na última década. Em 
2017 o Centre Pompidou, Paris, iniciou a plataforma Biennal Cosmopolis5, inteiramente 
dedicada a montar uma cartografia internacional de coletivos que trabalham com práticas 
colaborativas de artistas praticando intervenções políticas e culturais em diferentes cenários 
socioambientais, em sítios específicos para a produção de arte e cultura, como alternativa de 
narrativa de fora dos grandes centros urbanos e também um outro investimento do capital, 
econômico e simbólico. 

O que move a CasaDuna, enquanto um coletivo de pesquisa e residência de arte é criar 
metodologias de trabalho em produção cultural mais afinadas com movimentos políticos na 
contemporaneidade no campo do cosmopolitismo e da crítica às narrativas hegemônicas. Isto 
é, que propaguem a circulação de pessoas e ideias de forma descentralizadas dos grandes 
centros, e trabalhando sobre as questões culturais, concentrando-se em formas de conhecimento 
criadas a partir de seus contextos particulares. Nesta linha, apresentamos desdobramentos 

3  www.casaduna.org
4 http://www.funarte.gov.br/residenciasartisticas/wp-content/uploads/2014/07/miolo+capa-livro-res-
artisticas-FINAL_baixa-res.pdf
5  https://www.e-flux.com/announcements/145713/cosmopolis-1-collective-intelligence/

http://www.funarte.gov.br/residenciasartisticas/wp-content/uploads/2014/07/miolo+capa-livro-res-artisticas-FINAL_baixa-res.pdf
http://www.funarte.gov.br/residenciasartisticas/wp-content/uploads/2014/07/miolo+capa-livro-res-artisticas-FINAL_baixa-res.pdf
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e resultados do trabalho empírico, esperando contribuir para a reflexão acerca de políticas 
culturais e sociais no país.

O tema deste trabalho se situa no âmbito das preocupações da comunidade científica 
contemporânea relacionadas às questões da cultura nacional, na perspectiva da pesquisa em 
microanálise e do fortalecimento social, bem como à desconstrução e reconstrução das narrativas 
clássicas de um Brasil colonial - ainda fortemente marcado por essa história. Fundamos um 
trabalho de pesquisa e de ação em arte e cultura para abordar as questões colocadas pelo 
fenômeno da erosão em seu aspecto antrópico, natural e simbólico, de modo que seja possível 
compreendermos os elementos que se apresentam em Atafona, em um diálogo mais amplo 
com os problemas atuais brasileiros, assim como trabalhar com a produção de narrativas e de 
práticas sociais alternativas que auxiliem essa população a lidar com a situação de catástrofe 
ambiental.

A proposta de montar uma residência de arte em Atafona, incluindo uma instalação de 
uma casa-dispositivo no território, visou adquirir materiais para uma primeira sistematização 
do Projeto que hoje faz parte do Programa Pós-Doutorado em Políticas Sociais da UENF. 
Apresentamos aqui alguns pontos de reflexão sobre essa experiência metodológica, essa “casa-
dispositivo” de produção cultural, que indicam um esboço crítico e os principais aspectos que 
consideramos até o momento como sendo os pilares do trabalho.  

Como resultado de nossa pesquisa bibliográfica, complementada com a observação e 
análise dos efeitos que percebemos do desenrolar do trabalho, considero que a metodologia da 
pesquisa-ação, que pode ser compreendida no escopo da microanálise6, mostrou um processo 
interessante de trabalho. Nossa prática defende uma forma mais maleável e adaptável para a 
implementação de ações culturais em territórios específicos que seja capaz de levar em conta 
suas particularidades. Visando essa implementação, optamos por uma escolha metodológica 
que permita viabilizar ações que possam ser realizadas, analisadas e transformadas ao longo 
de seu processo, de modo que possamos retornar, também para a Universidade e para os 
Programas de Pesquisa de Pós-Graduação, um material que possa servir de referência para a 
ação sociocultural de outras iniciativas em contextos similares. Operamos a função de uma 
articulação entre pesquisa e produção acadêmica, por um lado, e a ação sociocultural, por outro, 
como um “gesto agente” de transformação social. Este gesto, possui a especificidade, bem como 
a dificuldade e o mérito, de desenvolver uma torção no modo como tradicionalmente se opera, 
tanto no campo dos investimentos em políticas culturais, quanto no investimento em pesquisa 
acadêmica – prioritariamente quantitativa e destinada a conjunturas em “desenvolvimento”.    

6  Este é um campo relativamente vasto. No presente contexto, deixo a referência ao trabalho do historiador 
Carlo Ginzburg (2000) que muito ajuda na compreensão desse modo de pesquisa-ação. 
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UMA PESQUISA METODOLÓGICA 

Ao propor-nos a efetuar ações socioculturais, por meio de uma metodologia de pesquisa-
ação no projeto CasaDuna, uma série de questões se apresentaram. A primeira delas foi 
identificar que uma escolha metodológica pressupõe uma série de posturas epistemológicas 
perante o mundo, com as quais nos confrontamos diariamente em um trabalho de campo, bem 
como escolhas acadêmico-teóricas. 

O trabalho desenvolvido se insere no campo metodológico da pesquisa-ação, por meio 
da implementação de um centro de trabalho com arte, pesquisa e memória, que consiste em uma 
experiência prática, com paralela elaboração teórica, acerca da implementação de atividades 
culturais com foco em ações locais, nos resgates de registros históricos e busca e organização 
de bibliografia documental. O mote do trabalho é o fenômeno traumático da erosão vivido no 
território de Atafona, salientando essa questão, no sentido ambiental e social, de uma cidade 
de interior no Brasil. A pesquisa-ação, e a  pesquisa cartográfica7,  propõem  um trabalho 
de intervenção que pretende potencializar o uso dessa situação local, como agente de sua 
própria transformação, por meio do trabalho com cultura e arte contemporânea que incorpore  
uma metodologia de trabalho sociocultural diferenciada, que vise fortalecer o potencial de 
produção e difusão de narrativas culturais no Brasil. No caso da CasaDuna, mantemos a 
referência também à pesquisa-ação para complementar a explicitação da metodologia, cujo 
objetivo reside no acompanhamento do processo da formulação de uma prática local: uma 
ação de fomento em arte e cultura, a instalação de uma residência artística em um território 
em processo de erosão. Isto, evidentemente, sem ignorar e lidando afirmativamente com todas 
as circunstâncias que as subjetividades que constituem esse território trazem para a pesquisa, 
e também constituem o próprio “objeto” CasaDuna. 

Pesquisa-ação é uma orientação metodológica de pesquisa educacional que visa a 
produção de conhecimento criando condições para ações de transformação em um ambiente. 
Tal metodologia se caracteriza pela integração entre pesquisadores, práticos, e os integrantes 
da pesquisa. O autor Michel Thiollent explana: 

Para que não haja ambiguidade, uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação 
quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no 
problema sob observação. Além disso, é preciso que a ação seja uma ação não trivial, 
o que quer dizer, uma ação problemática merecendo investigação para ser elaborada 
e conduzida. (THIOLLENT, 1998, p. 15). 

7  “Pesquisa-ação” e “pesquisa cartográfica” não são conceitos sinônimos. Cada um possui formulações e 
autores de referência distintos, e tem suas especificidades. De um modo geral, esses tipos de trabalhos metodológicos 
se constituem em pesquisas empíricas que vão ser sempre, em última análise, definidas caso a caso, conforme 
as circunstancias de seu campo e dos atores da pesquisa em questão. O método cartográfico, como se definirá 
mais tarde, ao mesmo tempo que possui um referencial teórico filosófico de um alcance mais interessante para o 
persente projeto, foi formulado dentro do campo da saúde e dos trabalhos mais diretamente focados nos processos 
de subjetividade. 



1092

A literatura de referência teórica, que leva em conta a própria perspectiva crítica 
às epistemologias mais tradicionalmente veiculadas e estimuladas nos modos de produção 
cultural, é parte da decisão de pôr-nos em uma proposta experimental em um território que 
recebe muito pouca atenção no âmbito de investimento em pesquisa, em arte e cultura, ao 
passo que vive um duradouro drama ambiental. Neste sentido, acreditamos na potência de 
um movimento audacioso em pesquisa por meio de experiências metodológicas inovadoras 
no campo da produção cultural. O crítico e historiador de arte norte-americano Hal Foster em 
seu livro “O retorno do real” discorre sobre os principais movimentos da arte contemporânea 
e salienta fortemente as relações e retro implicações entre arte e política, desde a década de 20 
até os dias atuais. Nesse contexto, não podemos dissociar, em nosso trabalho, as implicações 
e os significados de realizarmos este tipo de ação e produção de material histórico, e de 
novos sentidos a um território em perene processo de transformação geológica com impactos 
catastróficos em áreas urbanizadas. 

Nos seus tempos áureos, Atafona era o balneário oficial da alta sociedade campista 
que veraneava na praia todos os anos, do Natal ao Carnaval. Ao longo da década de setenta, 
a elitização da praia se fortalece com loteamentos irregulares das terras (que contribuíram 
para a destruição de áreas de manguezais e restinga), construções de casarões de veraneio, 
serviços e comércio. Nessa época também ocorre uma intensificação do processo erosivo nas 
ilhas próximas, a Ilha do Peçanha e a Ilha da Convivência, gerando o deslocamento de seus 
moradores para Atafona. Esse período foi seguido pelo declínio econômico com o fim das 
usinas e o fim da Ditadura Militar no Brasil, que financiava o setor. Hoje, Atafona possui a 
aura de um glamour decadente misturado a uma vida simples, pesqueira e rural. Um resto de 
um tempo perdido de uma história abafada; o desmoronamento de uma praia em uma ponta 
do Brasil, em sequenciais colapsos administrativos, abandono generalizado e infraestrutura 
vulnerável. O fato é que há cinquenta anos a população local vive nessa situação e nenhuma 
medida de política pública foi destinada a um prognóstico para a vida das pessoas diretamente 
afetadas. A vida nesse local é sempre em meio a restos, escombros e deslocamentos; pessoas 
nascem e erguem casas em terras em franco processo erosivo. Um empobrecido mangue entre 
as pequenas ilhas, famílias resistentes no meio da contínua destruição de seu espaço, onde 
se come peixes, ovas, caranguejos em abundância, frutas e mandioca, onde se bebe cachaça 
desde cedo e sempre, há poucos passantes, pescadores resilientes e esgotados. O mar todo 
dia ruindo a terra pouco-a-pouco, e levando junto todo um mundo humano erigido sobre ela. 

Neste contexto, a CasaDuna dispõe atualmente de um trabalho de quase dois anos 
dedicados à produção e difusão de ações culturais interdisciplinares, que atuam em diferentes 
frentes concomitantemente: produção de registros sobre o processo erosivo; produção de 
material teórico com publicações em revistas acadêmicas, coleta de registros da história oral 
e formação de um arquivo de documentos e imagens históricas; cineclube; e residência de 
arte contemporânea com participação em plataformas virtuais; formação do grupo teatral 
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“Grupo Erosão”; produção do trabalho “Erosões Visuais” , que resultou de uma experiência de 
residência coletiva que reuniu em Atafona, em dezembro de 2018, 9 artistas, entre sanjoanenses 
e outros de diferentes localidades, linguagens e trajetórias, para desenvolver trabalhos de 
arte ambiental8. Esse trabalho culminou na realização de duas exposições, uma em Campos 
dos Goytacazes, na Casa de Cultura Villa Maria, e outra no casario histórico de São João da 
Barra, a Antiga Casa de Câmara e Cadeia. 

A PESQUISA-AÇÃO NO CONTEXTO DA CONTEMPORANEIDADE DISTÓPICA 

As ciências sociais se organizaram em torno de um paradigma científico que colocava 
a sociedade capitalista9 como expressão de um processo civilizatório destinado a reger toda 
a vida humana no planeta. Podemos dizer que foram os adventos das duas guerras mundiais 
do século XX que puseram em xeque a autoconfiança desse paradigma centrado na Europa. 
A liberação das colônias e as seguidas revoluções na Rússia, China e em outras partes do 
mundo abalaram a fé na civilização ocidental como modelo. No próprio funcionamento desse 
sistema mundial desenvolveu-se um amplo movimento de contestação dos limites dessa 
modernidade. Atualmente, a ameaça da eliminação da humanidade por um holocausto nuclear, 
a crescente destruição do meio ambiente e a expansão da miséria nos países periféricos nos 
fazem questionar a pertinência desse modelo civilizatório. Entretanto, neste fim de século, 
tivemos a autodestruição de um projeto socialista que liquidou um modelo alternativo que 
havia se desenvolvido em plena Guerra Fria. A convicção quanto a uma inteligibilidade global 
do social devia ser - ao menos provisoriamente – posta entre parênteses. Atualmente, a crise 
do paradigma vigente só se acentua e coloca desafios concretos, tanto para a comunidade 
científica que se dedica à pesquisa e ao desenvolvimento do capital humano, quanto para 
a sociedade civil como um todo, que precisa criar para si uma vida política, em um corpus 
social tão fragmentado. 

Em tempos de Antropoceno, em que as distopias proliferam perante nossos olhos, 
substituindo os antigos, os novos, e os pós-humanismos, somos levados a colocar novas 
questões, como, por exemplo: qual o lugar do museu em um mundo em ruínas? Como construir 
em um lugar de constante destruição, como viver entre escombros, como criar novas narrativas 
para essas perenes feridas? 

8  O que, em arte contemporânea, se convencionou como “Land Art”, ou arte ambiental, representa um 
movimento marcado na história da arte que teve início na década de 1960, com um pequeno grupo de artistas 
conceituais, decepcionados com o estado que o modernismo adquirira. Imbuídos do intuito de voltar a questionar 
a função e os limites da arte de modo independente de seu status mercantil que lhe encerrava no modelo do cubo 
branco de galeria. Ao longo das décadas seguinte o movimento ganhou múltiplas formas e expressões e posições 
teóricas. Trata-se da articulação de preocupações dos campos de uma antropogeografia, de um choque cultural com 
a mecanização moderna e da performance (movimento de arte contemporânea no qual o trabalho está implicado no 
processo, na localidade e na temporalidade de seu acontecimento). 
9  Que se constituiu como poder hegemônico mundial desde os “Descobrimentos” até a Revolução Industrial 
e a consolidação do imperialismo no fim do século XIX.
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Nesse contexto, o encontro com a microanálise e a metodologia escolhida da pesquisa-
ação, ou pesquisa cartográfica, se dá a partir de problemáticas específicas: elas partem sobretudo 
do problema da capilaridade da ação. Esse tipo de dificuldade se insere nas dificuldades da 
história de nosso país. Trabalhamos em um território herdeiro do profundo patrimonialismo 
escravocrata, da passagem da mão de obra das manufaturas dos engenhos à mão de obra das 
indústrias de açúcar. Muito pouco mudou na estrutura do poder em nossa história, a diferença 
se deu principalmente na forma pela qual o poder é exercido. A estrutura social em torno 
da usina era de uma funcionalidade feudal. Os estratos sociais eram muito bem definidos e 
demarcados e as heranças do paternalismo coronelista do pai-patrão ainda se perpetuam e 
se misturam com resquícios e resiliências de modos de vida indígenas, pesqueiros, rurais, 
praieiros. A intervenção que propomos foi a de se posicionar nesse ambiente com um projeto 
de pesquisa e de produção de cultura, arte e memória que não simplesmente reproduza suas 
lógicas e violências internas, mas também não negue a concretude da história e de seus efeitos 
sobre os homens, as terras, as águas e os mangues. 

Reconhecer a irreversibilidade de certas mutações não tem nada a ver com aceitar as 
políticas que, pretensamente, decorrem dessas mutações, mas que, em realidade, são ditadas pela 
visão de mundo dos interesses dominantes, isto é, dos investidores que ordenam. Reconhecer 
a irreversibilidade de certas mutações, ao contrário, nos faz procurar saídas a partir de novos 
modos de agir e novas inteligências políticas e sociais. 

A história social dominante, tendo decidido organizar seus dados dentro das categorias 
que permitem sua agregação máxima, deixa escapar tudo o que diz respeito aos comportamentos 
e à experiência social, à constituição de identidades de grupos e se proíbe, devido a seu próprio 
método de trabalho, de integrar dados de natureza diversa. A abordagem micro histórica é 
diferente, tanto em suas intenções quanto em seus procedimentos. Nas últimas décadas, essa 
abordagem recebeu uma atenção especial, devido também à situação da conjuntura historiográfica 
brevemente indicada. O recurso à metodologia da microanálise deve ser compreendido, em 
primeiro lugar, como a expressão de um distanciamento do modelo comumente aceito da 
história social que, desde sua origem, se inscreveu num espaço “macro”. Acreditamos na 
tendência do pensamento contemporâneo na qual o enfoque micro histórico possui uma 
importância decisiva. Tratando-se da natureza das categorias de análise do social, é no nível 
local que a defasagem entre categorias gerais (ou exógenas) e categorias endógenas é mais 
marcada. Em sua versão “clássica” a história social foi majoritariamente concebida como uma 
história das entidades sociais: a comunidade de residência (aldeia, paróquia, cidade, bairro, 
etc.), grupo profissional, ordem, classe... Podia-se certamente discutir o contorno dessas 
classificações, mas não se colocava em questão fundamentalmente, em suas próprias bases de 
formulação, sua taxinomia histórica. Não se atentava, até a recente historiografia, para o papel 
dos fenômenos de inter-relações na produção da sociedade. A mudança da escala de análise 
é essencial para a definição da micro história. Os historiadores, assim como os antropólogos, 
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costumam trabalhar com conjuntos circunscritos de tamanho reduzido, os “campos”. A micro 
história é uma tomada de posição frente a um certo estado da história social, da qual ela sugere 
reformular concepções, exigências e procedimentos. 

No caso da microanálise, 

Ela afirma em princípio que a escolha de uma escala particular de observação produz 
efeitos de conhecimento e pode ser posta a serviço de estratégias de conhecimentos. 
Variar a objetiva não significa apenas aumentar (ou diminuir) o tamanho do objeto no 
visor, significa modificar sua forma e sua trama. Ou, para recorrer a um outro sistema de 
referências, mudar as escalas de representação em cartografia não consiste apenas em 
representar uma realidade constante em tamanho maior ou menor, e sim em transformar 
o conteúdo da representação (ou seja, a escolha daquilo que é representável). (REVEL, 
1998, p.20).

A metodologia da pesquisa cartográfica, ou pesquisa-ação, apresenta uma direção de 
pesquisa que se propõe a enriquecer a análise social tornando suas variáveis mais numerosas, 
mais complexas e também mais móveis, reformulando a análise sócio histórica em termos de 
seus processos concretos, específicos e atuais, conforme eles se dão. Como lembra Giorgio 
Agambem, “toda cultura é antes de mais nada uma certa experiência do tempo, e não existe 
cultura nova sem transformação dessa experiência” (AGAMBEM, 2002, p.113) . Esta proposta 
metodológica de ação entre domínios, entre-projetos, entre pessoas, não é acidental, se constituiu 
na escolha de montar um projeto que afirme seu caráter experimental, isto é, concebido caso-a-
caso, definido de acordo com os relacionamentos, parcerias, aberturas e impossibilidades que 
se apresentam no campo. Hélio Oiticica, em seu texto Brasil-diarreia, diz algo muito forte nesse sentido:

Mais do que um acidente, esse caráter experimental parece ser algo positivo e 
caracteristicamente revolucionário nesse contexto. Não há outra maneira de descobrir 
a arte, mais experimental, que não assuma a ideia de modernidade e vanguarda, mas 
também a série em que os conceitos estão em vigor: é algo que propõe transformações 
no contexto do comportamento, que engole e dissolve a convivialidade. Assim, no 
Brasil, associa posição crítica universal e permanente. (OITICICA, 2009, p.32).

À luz das limitações existentes e do curto tempo de atuação, consideramos contribuir 
para a produção, difusão e disseminação das histórias produzidas nos territórios negligenciados 
- pela natureza, pelo homem, pelo Estado - ao destino de sua deriva erosiva. Razão pela 
qual o estado atual de nosso trabalho propõe, para além de seus efeitos locais, pontuações 
significativas para o planejamento de novas políticas pedagógicas e socioculturais que possam 
servir de referência em benefício de outras áreas em situação similar. Essa reflexão é feita 
na orientação conceitual do projeto: como delimitar um sentido, apresentar uma leitura e, 
sobretudo, um resultado palpável e relevante a partir da proposta da CasaDuna.
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 CONCLUSÃO: UM CAMPO RELACIONAL ENTRE ARTE CONTEMPORÂNEA 
E FILOSOFIA

 O trabalho proposto se apoia em pesquisas desenvolvidas e em teorias formuladas que 
serviram de base para o desenvolvimento das metodologias de pesquisa-ação e de pesquisa 
cartográfica. Na especificidade do tema, obtivemos referências de experimentos estéticos 
instalativos que compartilham esse modo de trabalho, tal qual teorizado por Paul Ardenne, 
principalmente no livro “Un art contextuel”- Création artistique en milieu urbain, en situation, 
d’intervention, de participation10. Segundo o filósofo, o papel do agente cultural pode ser o 
de estabelecer pontes de conexão com outros artistas e disciplinas, mas também o de criar 
ações que conectem os próprios indivíduos atuantes em um campo. Isto é, criar novas relações 
sociais. 

As análises das implicações e efeitos que resultam dessas intervenções permitem acessar, 
nas instituições, os processos de institucionalização e os respectivos obstáculos, epistêmicos 
e funcionais, em suas lógicas internas. A direção desse método é aquela que busca aceder aos 
processos, ao que se passa entre os estados ou formas instituídas e, tantas vezes, atrofiadas a 
um ideário de Modernidade insuficiente e desconectado com a realidade vivida em territórios 
levados à precariedade. A pesquisa é, então, o trabalho de transformação de formas instituídas 
para dar expressão a processos inovadores e diferenciados de produção no campo da cultura.

A cartografia como método de pesquisa ainda é uma prática relativamente recente e, por 
isso, ainda pouco conhecida em alguns meios acadêmicos no Brasil, mas que vem ganhando 
expressividade e o interesse de pesquisadores que desenvolvem estudos com características 
empíricas e interventivas, que possuem, como foco principal, a possibilidade de criar ações 
em um determinado contexto territorial, isto é, em sua dimensão prática fundamental. Como 
define Lapoujade: 

(...) o termo “prática” não diz respeito necessariamente ao domínio da ação por 
oposição ao campo da reflexão teórica; ele designa antes de mais nada um ponto de 
vista: “prática” significa que consideramos a realidade, o pensamento, o conhecimento 
(e também a ação) enquanto eles estão se produzindo.  (LAPOUJADE, 2018, p.11).

A filosofia, nos momentos mais nebulosos e violentos, sempre se apresenta como 
uma pesquisa por modos de vida. Pesquisa interna que possui um sentido específico de uma 
pragmática subjetiva, mas que se direciona fundamentalmente para fora, para o campo público, 
para uma relação do pensamento com a vida no mundo. Quando Foucault diz, no curso A 
coragem da verdade sobre uma vida - ou sobre um gesto - que, em sua atuação, converte o 
nomos de um determinado campo político, apresentando outras faces do rosto da civilidade, 
ele fala de um exercício que é ético e político. Neste momento, não estamos no trabalho 
foucaultiano, apenas nos utilizamos da luz lançada pelo autor  sobre o movimento cínico 

10  “Uma arte contextual. Criação artística, em meios urbanos, em situações, intervenções e participação”. 
Ainda sem tradução para o português. 
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na história da filosofia, para que essa inspiração nos ajude a abrir caminhos de leitura sobre 
nosso presente. Foucault fala do gesto cínico e o apresenta como uma atitude, definida por 
uma série de comportamentos que incluem modos de alteração de valor e de significado, o 
que permite compreendê-lo como uma categoria trans-histórica e não como um movimento 
localizado11. Neste sentido, a destruição do território de Atafona se apresenta também como 
uma metáfora viva da destruição de um modelo civilizatório, compreendido aqui em uma 
perspectiva geopolítica da história do Brasil. 

Partimos desta leitura contemporânea dos cínicos da Antiguidade, em um trabalho 
que leva em conta uma reflexão sobre a vida levada à precariedade pelas transformações 
ambientais, a relação entre a erosão geográfica e a “erosão” socioeconômica, para produzir 
um pensamento que vá além da catástrofe e da distopia, a fim de acompanhar a reinvenção de 
outros modos de existência, e de produção de cultura e de laço social. Compreendemos nosso 
trabalho como uma recepção atual e prática do trabalho foucaultiano no Brasil, aplicada ao 
campo interdisciplinar no Programa de Políticas Sociais da UENF.

 Podemos dizer que na metodologia da pesquisa-ação cartográfica 

Não basta que o historiador retome a linguagem dos atores que estuda, mas que faça 
dela o indício de um trabalho ao mesmo tempo mais amplo e mais profundo: o de 
construção de identidades sociais plurais e plásticas que se opera por meio de uma rede 
cerrada de relações (de concorrência, de solidariedade, de aliança, etc.) A complexidade 
das operações de análise requeridas por este tipo de abordagem impõe, de fato um 
encolhimento do campo de observação. Mas os micro-historiadores não se contentam 
em registrar essa imposição factual; transformam-na em princípio epistemológico. 
(REVEL, 1998, P. 25).

Encontramos na cartografia, método formulado por Gilles Deleuze e Félix Guattari as 
seguintes pistas para praticá-lo, que podemos organizar do seguinte modo. Em primeiro lugar, 
como já foi dito, tal método não se apresenta como uma metodologia fechada e sim, aberto às 
possibilidades e necessidades específicas que se apresentam. Em segundo lugar, tal proposta 
não apresenta uma abordagem histórica ou longitudinal, mas sim, geográfica e transversal, 
isto é, conforme a configuração de elementos e de forças políticas, linhas e campos de atuação 
que se apresentem e que atuam simultaneamente. Dizemos transversal pois ele promove 
uma desestabilização dos eixos cartesianos de pesquisa (vertical/horizontal) onde as formas 
se apresentam previamente categorizadas. Por isto, a cartografia, enquanto método, sempre 
requer, para funcionar, procedimentos concretos, encarnados em dispositivos, e finalmente, 
este é o ponto que nos interessa para a formulação da CasaDuna. Michel Foucault nomeia o 
conceito de “dispositivo”: 

(..) um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o 
dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre esses elementos (FOUCAULT, 2000, p.244).  

11  Foucault desenvolve este tema especialmente na aula de 29 de fevereiro, pg. 145, idem.
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 O método da cartografia tem como direção epistemológico-política o aumento do 
coeficiente de transversalidade, garantindo uma comunicação entre diferentes estratos sociais. 
Uma comunicação que não se esgota nos dois eixos hegemônicos de organização do socius: 
o eixo vertical, que organiza a diferença hierarquicamente e o eixo horizontal, que organiza 
os iguais de maneira corporativa. A natureza do método cartográfico diz respeito ao modo 
como se intervém sobre a operação de organização da realidade a partir dos eixos vertical e 
horizontal. Podemos dizer que a operação de organização hegemônica/majoritária do socius  
se dá em uma forma de conexão entre variáveis menores em oposição a variáveis maiores. 
Por outro lado, há uma operação, dita operação transversal, que conecta essas variáveis 
minoritárias. “Esses dois modos de operar (majoritário e minoritário) podem ser pensados 
a partir da distinção entre um sistema de coordenadas que organizam a realidade segundo 
um metro-padrão e uma operação de transversalização que cria a diferenciação do socius.” 
(PASSOS, 2015, p.28). 

Trabalhamos com a ideia de pôr-nos no “território-campo” conforme aplicamos, avaliamos 
e recriamos nossas estratégias de atuação. Atafona possui a especificidade de ser uma praia 
em um delta que recebe o avanço do mar e que convive com a destruição e com migrações 
causadas por alterações no ecossistema intensificadas por ações antrópicas. Habitar e produzir 
trabalhos com arte e memória em um contexto social de perene desastre ambiental nos leva 
a reavaliar as próprias ações em função das necessidades ou impossibilidades políticas que 
se apresentam. 

Com toda a organização que mobilizamos em torno de nossas ações, o que se comprova 
é a importância dos pesquisadores e agentes de cultura realizarem modificações no próprio 
modelo de produção de saber e dos campos de visibilidade. Realizar tais modificações – 
releituras- em um país como o Brasil, de dramática história colonial – que ainda perpetua 
suas feridas, tanto na segregação sócio-racial da micropolítica cotidiana, quanto nas macro 
decisões da necropolítica12 no âmbito do Estado – consiste também questionar os supostos 
lugares de saber e de poder da estrutura colonial. 

Acredito que este “gesto filosófico13” ficou mais nítido ao longo do último ano de trabalho, 
uma vez que nos deparamos vivamente com o distanciamento e o desconhecimento – ou mesmo 
estranhamento – da maior parte da população com nossa proposta: de trabalhar com cultura, 
por meio da arte contemporânea e da memória coletiva em um território em erosão. Mais do 
que isto, percebemos como a possibilidade de gestos que criem a extrapolação da Universidade 
em ações para “fora dela”, por meio de  uma residência de arte, se manifestou salientando a 
singularidade e a coragem de se realizar tal atuação, tal deslocamento. Compreendendo esse 
deslocamento como uma decisão de dedicar atenção e esforços à construção de um trabalho 
no contra-fluxo dos investimentos e dos interesses do capital e no qual a Universidade e os 

12  Neste sentido, fazemos referência principalmente ao filósofo Achille Mbembe, que desenvolve este 
conceito em Necropolítica, 2018.
13  A questão da “filosofia prática” era o tema da 1ª Bienal de Filosofia Prática na qual apresentamos nosso 
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diversos instrumentos tem a chance de se renovar em seus modos de operação se visam, de 
fato, criar outros modos de trabalho e outras qualidades de produção e de vida. 

Almejamos desenvolvimentos e proficuidade das produções de narrativas e de ações 
que embasem o campo das políticas culturais em diferentes imaginários e realidades de Brasil, 
Apresentamos brevemente um pouco do que já foi construído e do que ainda se projeta, por 
um tempo, tal qual seu espaço, instável e indeterminado. 
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AS OCUPAÇÕES ARTÍSTICAS NO CENTRO DE SÃO 
PAULO: INTERSECÇÕES E AMBIGUIDADES ENTRE 

SOCIEDADE CIVIL E ESTADO NA GOVERNANÇA DA 
CULTURA

Matheus Del’ Arco Pinzan1

RESUMO: O artigo2 tem como foco propor uma análise de novas formas de 
intermediação entre o Estado e a Sociedade Civil no campo das políticas públicas 
para a cultura. Tomando como ponto de partida as ocupações artísticas que ocorreram 
no centro da cidade de São Paulo em 2014 e se mantém até hoje, visa-se explorar 
algumas ambiguidades e intersecções relacionadas à gestão pública da cultura, 
governança e associativismo civil que emergem da relação dessas associações com 
o Estado.

PALAVRAS-CHAVE: Ocupações artísticas, gestão cultural, governança, 
associativismo civil. 

INTRODUÇÃO 

A emergência de ocupações artísticas autogestionadas direcionadas para 
a execução de projetos culturais voltados para o público da cidade de São Paulo 
sugere uma nova experiência urbana de no que tange aos mecanismos de participação 
popular na administração do espaço público, significando não somente na aplicação 
de novos conjuntos de práticas de gestão, como também no questionamento de 
valores, procedimentos e estruturas na esfera pública onde se dá o debate sobre a 

1  Formado em Ciências Sociais pela universidade de São Paulo (USP), é mestrando em 
Ciência Política na mesma Universidade. Atua também no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas 
da USP (NUPPS-USP), na área de políticas culturais desde 2015. E-mail: matheuspinzan@hotmail.
com ou matheus.pinzan@usp.br.
2 A pesquisa encontra-se em estágio inicial, não sendo apresntados ainda os resultados nesse 
artigo, mas algumas reflexões sobre o tema com base na literatura e nos trabalhos de campo realizados 
até então.

mailto:matheuspinzan@hotmail.com
mailto:matheuspinzan@hotmail.com
mailto:matheus.pinzan@usp.br
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gestão cultural e a utilização de espaços subutilizados na cidade, sendo essas ações construídas 
em um nível de coordenação horizontal dentro da sociedade civil.

As ocupações artísticas não são um fenômeno novo: na Europa, diversas dessas 
experiências ocorrem desde os anos 70, porém, apenas recentemente tem se consolidado 
junto ao poder público. Casos emblemáticos dessa manifestação na Europa foram estudados 
por Lopes (2014)3, chamando atenção para a relação das trajetórias dessas ocupações com 
o Desenvolvimento Sustentável. Segundo a autora, “os momentos mais oportunos para a 
ocorrência deste fenómeno nascem com a renovação urbana, surgindo com maior relevância 
a partir da crise gerada pela governança da administração local anterior ou quando estas se 
encontram em crise” (LOPES, 2014).

Com esse artigo pretende-se contextualizar a experiência das ocupações artísticas 
enquanto formas de micropolítica que podem ser pensadas para a reflexão sobre as políticas 
culturais em um nível mais amplo4, direcionando-se mais especificamente às dificuldades 
que o governo municipal encontra em lidar com esses casos e também lançando algumas 
considerações sobre a relação com o governo federal através do programa Cultura Viva, no 
que se refere ao reconhecimento dessas associações enquanto Pontos de Cultura.

TRAJETÓRIAS DAS OCUPAÇÕES CASA AMARELA E OUVIDOR 63

A ocupação Casa Amarela surgiu no dia 20 de fevereiro de 2014 com a proposta de 
transformar um antigo casarão abandonado - de posse do Instituto Nacional do Serviço Social 
e tombado pelo CONPRESP, em 2006 - localizado na esquina da rua da Consolação com a 
Visconde de Ouro Preto em um espaço de experimentação, produção e apresentação artística, 
gerido pelos próprios artistas. Compartilhado e mantido por mais de cinquenta coletivos 
artísticos, o espaço é descrito pelos seus gestores como um ateliê compartilhado e segue 
o mote da ocupação dos espaços ociosos da cidade, promovendo um trabalho continuado 
de programação e formação artística e cultural, dialogando com a população do entorno e 
fomentando a difusão e o acesso à cultura5. Durante um primeiro momento da ocupação, 
havia uma forte identificação da gestão da Casa Amarela com o Movimento de Ocupação de 
Espaços Públicos Ociosos (MOEPO), idealizadores do projeto. Nessa gestão, o movimento 
pautou continuamente o reconhecimento da ocupação pelo poder público em negociações 
diretas com a Secretaria de Cultura Municipal (SMC) e por meio de cartas direcionadas 
ao então secretário da SMC, Juca Ferreira e a ex-Ministra da Cultura e ex-prefeita, Marta 
Suplicy, apresentando suas propostas e justificativas para a utilização do espaço por meio 

3  Os casos estudados pela a autora foram: LxFactory, em Lisboa; Ateneu Popular 9 Barris, em Barcelona; 
59 Rivoli, em Paris; Kunsthaus Tacheles, em Berlim.
4  Como sugere a interpretação da historiadora Ariel Nunes (2011), ao propor uma análise de intermezzo 
para se pensar as políticas culturais em relação a processos sociais mais profundos, no espaço “froteiriço de 
contradições e conflitos” observados no cotidiano dessas intermediações.
5 ANDRADE, Malu. Ocupações culturais em São Paulo, Brasil. Disponível em: <https://
transnationaldialogues.eu/ocupacoes-culturais-em-sao-paulo-brasil/> . Acesso em 13 de outubro de 2017.
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de um acordo de comodato ou de cessão para os coletivos de teatro, sendo representados 
juridicamente pela Cooperativa Paulista de Teatro6. Apesar de manifestarem boa disposição 
para firmarem o acordo, os funcionários públicos envolvidos nessa negociação pouco fizeram 
para o encaminhamento das propostas. O movimento então, realizou diversas passeatas para 
pressionar os representantes da prefeitura e para barrarem um mandato de reintegração de 
posse solicitado pelo INSS7.

 Em meados de 2015, o coletivo Laboratório Compartilhado Todo Mundo 13, (TM13) 
assumiu o papel de gestão do espaço da Casa Amarela trazendo uma abordagem distinta das 
propostas pelo MOEPE; menos focado na linguagem do teatro e mais identificado com a 
arte urbana e de periferia, o coletivo trouxe a Casa Amarela não só uma grade de atividades 
mais voltada a cultura hip-hop, periférica e indígena como também uma alteração na própria 
concepção do espaço, alterando o nome da ocupação para Quilombo Afroguarany Casa 
Amarela. A ideia de transformar a Casa Amarela em um “quilombo urbano” está ligada a noção 
de resistência desses movimentos periféricos em uma área valorizada no centro da cidade8.

A Casa Amarela vem desenvolvendo atividades educativas sobre história da África e 
cultura Guarani para escolas municipais da região como a EMEI Gabriel Prestes, na região 
da Praça Roosevelt, reivindicando o fomento das leis 10.639/03 e 11.645/08, tendo nos anos 
de 2014 e 2015 integrado a programação da Virada da Educação. Artistas da ocupação são 
constantemente chamados para apresentações de dança de rua, para exibição de peças infantis 
e contações de histórias em escolas, tetros e outros equipamentos de cultura da região, como na 
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Além disso, mantem uma grade de atividades e oficinas 
abertas a população com essa temática e desenvolvem trabalhos com população em situação 
de rua9, fomentando um trabalho artístico-educativo continuado na região.

Outras atividades de destaque promovidas pela ocupação são os eventos de batalhas 
de poesia, o slam R.U.A., que integra a Casa Amarela ao pulsante circuito de slams da cidade 
São Paulo, em especial com as batalhas organizadas nas periferias da cidade. Além disso, a 
ocupação abriga atividades semanais volatas a cultura Hip-Hop, em suas diversas linguagens e 
fundamentos, como a dança, o grafitti, o rap e remixagem. Em uma outra vertente, na Academia 
do Dancehall, são ministradas aulas de dança do estilo jamaicano, recentemente em voga, 
contextualizando os significados das músicas e dos passos com o contexto socio-político da 
Jamaica em aproximação com a cultura e o contexto histórico das periferias no Brasil.

6  Cartas disponíveis em: <https://ateliecompartilhado.wordpress.com/about/propostas-p-rep-publicos-
casa-amarela-consolacao/>. Acesso em 13 de outubro de 2017
7 IGLESIA, Biro.  Pelo direito à cidade, à cultura e à arte, ocupação Casa Amarela faz intervenção na 
Alesp. Disponível em: <http://vaidape.com.br/2015/06/pelo-direito-a-cidade-a-cultura-e-a-arte-ocupacao-casa-
amarela-faz-intervencao-na-alesp/>. Acesso em 13 de outubro de 2017.
8  LEÃO, Gabriela. Casa Amarela se estabelece como “quilombo urbano” no centro de SP. Disponível 
em: <https://www.sobrevivaemsaopaulo.com.br/2016/02/04/casa-amarela-se-estabelece-como-quilombo-urbano-
no-centro-de-sp/>. Acesso em 13 de outubro de 2017
9  idem
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Atualmente, o casarão em que se situa a ocupação Casa Amarela e os outros dois 
imóveis que compõem o complexo arquitetônico passaram para a posse da SMC, no entanto 
os rumos da ocupação continuam incertos; além das constantes ameaças de reintegração de 
posse, agora por parte da prefeitura, existe uma proposta da gestão municipal de transformá-
lo em um centro de direitos humanos, contrapondo-se ao projeto da SMC de mantê-lo como 
espaço de produção artística10.

A ocupação Ouvidor 63 - situada na antiga sede da secretaria de cultura, na rua do 
Ouvidor - conta com um edifício de treze andares abandonado que já havia sido ocupado por 
movimentos de moradia entre 1997 e 2005. Com o Festival da Revitalização Holística do 
Centro Histórico de São Paulo, no 1º de Maio de 2014, o prédio foi reocupado por diversos 
artistas, que se encarregaram de torna-lo um espaço utilizável para a acomodação de pessoas, 
obras, exposições, para a realização de shows e outras atividades abertas à população. O 
edifício pertence a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), porém, 
após o despejo dos integrantes de movimentos de moradias em 2005, ficou abandonado até a 
nova ocupação. Diversos prédios na região são ocupados por movimentos de moradia como 
o MSTC (Movimento dos Sem-Teto do Centro), sendo as ocupações Mauá e a Prestes Maia, 
localizadas no bairro da Luz, as mais conhecidas11. A Ocupa Ouvidor 63 se insere nesse 
contexto com o objetivo de se tornar um ponto de encontro e referência entre as ocupações 
do centro, proporcionando o aprendizado e o acesso a arte e fomentando o debate político. 
Visa, além disso, implementar uma lógica diferente das ocupações de moradia, ao associar a 
permanência no local com uma residência artística12.

A ocupação do edifício da Ouvidor 63 contou nos primeiros anos com coletivos artísticos 
ligados a ocupação de espaços públicos de Porto Alegre, como o Androides Andróginos, e de 
São Paulo como a VOODOOHOP, uma das pioneiras na renovação da cultura de festas de rua 
na cidade, especialmente em áreas centrais valorizadas, trazendo o debate sobre especulação 
imobiliária e gentrificação em suas intervenções na urbe13. 

Os diferentes coletivos artísticos que habitam a Ouvidor 63 atualmente promovem 
também, diversas atividades de cunho social como o Circompromisso, em que artistas circenses, 
em sua maioria vindos de diversos países da América do Sul, realizam apresentações de 
variedades, as varietés, para crianças e para a população em geral em locais públicos da cidade. 
Outra atividade que vai nesse sentido são os coletivos de costura e brechós instalados no 
edifício, que desenvolvem o conceito de moda sustentável na reciclagem e na reutilização de 

10  idem
11  VASSALLO, Roberta. Oucupa Ouvidor 63 e a arte em meio ao abandono. Disponível em: <http://
jornalismojunior.com.br/sala33/ocupa-ouvidor-63-e-a-arte-em-meio-ao-abandono/>. Acesso em 13 de outubro de 
2017
12  FERNANDES, Sarah. Ocupa 63 quer oferecer oficinas de arte para moradores de outras ocupações no 
centro. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2015/04/predio-ocupado-por-artistas-
quer-oferecer-oficinas-para-ocupacoes-do-centro-de-sao-paulo-8225.html>. Acesso em 13 de outubro de 2017
13 OTONI, Isadora. Quem são os novos moradores do Ouvidor 63. Disponível em: <http://spressosp.com.
br/2014/05/19/saiba-quem-sao-os-novos-moradores-ouvidor-63/>. Acesso em 13 de outubro de 2017
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peças em novos artigos e na  organização de feiras e encontros com outros brechós da cidade 
e também na realização desfiles com as marcas da Ouvidor 63 em locais públicos, como por 
exemplo na passarela do Terminal Bandeira, localizado bem em frete a ocupação. 

Nos anos de 2016 e 2018, o conjunto de artistas que ocupam o prédio da ouvidor 
realizaram a Bienal de Artes da Ocupa Ouvidor 63, com a intenção de integrar artistas de 
diversas linguagens que habitam no prédio, bem como artistas colaboradores de fora, e abrir 
o prédio todo como espaço expositivo durante cerca de 10 dias, que não por acaso, coincidem 
com os primeiros dias da abertura da Bienal de São Paulo. No ano passado, a II Bienal da 
Ouvidor apresentou um diferencial em relação a primeira edição por privilegiar um processo 
de construção e criação coletiva, no qual, cerca de sete meses antes da abertura, foram criados 
laboratórios abertos de oficinas e grupos de estudo dos mais diversos formatos, os quais seriam 
responsáveis pela elaboração e curadoria das obras apresentadas para a bienal. 

A Ouvidor 63, segue desenvolvendo uma vasta grade de atividades abertas a população 
e servindo de ateliê compartilhado entre artistas marginalizados no centro de São Paulo e para 
todos que desejam se envolver com arte. Porém, permanece sem o reconhecimento junto ao 
poder público municipal e sofre constantes ameaças de despejo. O prédio já foi posto a leilão 
duas vezes pelos proprietários, todavia, nenhuma oferta foi efetuada e os artistas continuam 
intensificando suas atividades e sua estrutura com o passar dos anos, questionando as práticas 
de gestão do espaço público e das políticas para as artes e para a cultura em centros urbanos14.

A organização interna dessas ocupações chama a atenção por ser horizontal e 
descentralizada, destoando do modelo de gestão dos equipamentos públicos de cultura e de certa 
forma confrontando esse modelo; apesar das mudanças na recente trajetória dos movimentos, 
a forma de organização interna e deliberação continua praticamente idêntica a dos primeiros 
dias de ocupação: na Casa Amarela, os grupos e indivíduos que ocupam o espaço se dividem 
em Comissões Administrativas e realizam assembleias semanais para decidirem as matérias e 
projetos referentes a ocupação15, na Ouvidor 63, além da assembleia geral, cada andar conta 
com a sua própria organização interna e deliberações próprias, sendo as funções de portaria, 
limpeza e manutenção revezadas entre os artistas16.

No dia 28 de Dezembro de 2018, ambas as ocupações foram reconhecidas como Pontos 
de Cultura, certificado emitido pelo governo federal, via programa Cultura Viva. A certidão de 
Ponto de Cultura confere um status de reconhecimento das atividades que já são promovidas 
na sociedade civil e torna os grupos inscritos e reconhecidos pelo programa, aptos a receberem 
14  VEIGA, Edson. O Estado de S. Paulo. Ouvidor, 63, há 3 anos nas mão des artistas. Disponível em: 
<http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ouvidor-63-ha-3-anos-nas-maos-de-artistas,70001756912>. 
Acesso em 13 de outubro de 2017
15 BRANDÃO, Marina. Ocupar o Patrimônio: reflexões sobre estudos de caso. Disponível em: <http://
sites.usp.br/outrosurbanismos/wp-content/uploads/sites/165/2016/12/TFG_Marina-Branda%CC%83o.pdf>. 
Acesso em 13 de outubro de 2016
16 AFP. Ouvidor, 63: uma fábrica de ideias no coração de São Paulo. Disponível em: <https://exame.abril.
com.br/estilo-de-vida/ouvidor-63-uma-fabrica-de-ideias-no-coracao-de-sao-paulo/>. Acesso em 13 de outubro de 
2017.
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fomento do governo federal por meio de premiação. Apesar de estarem há quase cinco anos 
desenvolvendo atividades abertas a população e, de forma espontânea, cumprindo com os 
principais critérios do programa Cultura Viva, que são referentes ao desenvolvimento integrado 
e diversidade cultural, sendo avaliados pelos critérios de empoderamento, autonomia e cultura 
como economia (BARROS; ZIVIANI, p. 64, 2011), o trabalho desenvolvido nas ocupações 
ficou poucos pontos abaixo da nota 100, necessária para serem premiados com o fomento.

Longe de representar algum tipo de desfecho da história, perante o reconhecimento 
institucional em nível federal, que conferiria aos coletivos de artistas alguma garantia e 
segurança, além de representar um alinhamento de princípios com as propostas da gestão 
pública, essa decisão levanta mais questões do que soluciona: como as orientações federais 
e municipais da administração pública da cultura podem ter entendimentos tão distintos em 
relação aos mesmos casos? Que interpretação prevalece? Como coordenar essa relação entre 
poder público e ocupações artísticas em diferentes níveis?

BREVE HISTÓRICO RECENTE DE MOVIMENTOS DE OCUPAÇÕES 
CULTURAIS E SEUS DESDOBRAMENTOS

No dia 30 de Maio de 2017, a Secretaria Municipal de Cultura foi ocupada por 
manifestantes organizados que protestavam contra o congelamento, os cortes e não cumprimento 
dos editais nos programas VAI e Vocacional da prefeitura. O estopim da ocupação ocorreu 
quando o secretário de cultura, em uma reunião, ameaçou um membro de um coletivo que faz 
a gestão da Casa de Cultura Ermilino Matarazzo17, que começou como uma ocupação auto-
organizada, devido à ausência de equipamento de cultura naquela região. Durante a gestão 
passada, foi firmado um acordo entre a prefeitura e a ocupação e essa passou a receber cerca 
de 16 mil reais por mês para continuar gerindo as políticas culturais que desenvolvia, prestando 
contas ao poder público. Apesar do valor muito baixo, em relação aos recursos destinados a 
outras organizações parceiras da prefeitura, nessa reunião, foi solicitado pelo secretário que 
a organização continuasse exercendo as mesmas funções, porém sem receber esse repasse, 
encerrando então o contrato, abrupta e agressivamente.

Durante o ano de 2016, a estratégia da ocupação de aparelhos de cultura foi utilizada 
por movimentos ligados a cultura como forma de pressionar o poder público em diferentes 
níveis, reivindicando melhorias nas condições de trabalho e disputando as diretrizes das 
políticas públicas nesse setor. 

As ocupações de diversas instituições centrais da Cultura, em 21 capitais do país, como 
a FUNARTE e o Palácio Gustavo Capanema, sede do MinC no Rio de Janeiro em repúdio 

17  Na ocasião, foi divulgado um áudio em que o secretário chega a ameçar fisicamente os gestores do 
espaço ocupado durante a reunião <https://www.vice.com/pt_br/article/nej83k/andre-sturm-cultura-de-sp-ameaca-
quebrar-a-cara-de-agente-cultural> acesso em 22/02/2019
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a decisão de rebaixar o Ministério da Cultura (MinC) a uma pasta adjunta do Ministério da 
Educação e as ocupações promovidas nas Fábricas de Cultura nas periferias de São Paulo 
pelos secundaristas demonstram uma efervescência na organização política desse setor, que 
promoveu espetáculos, concertos, debates e oficinas abertas ao público, contando com o apoio 
massivo da comunidade artística no preenchimento de uma extensa grade de atividades nessas 
ocasiões. As mobilizações receberam destaque significativo na mídia e proporcionaram o 
envolvimento de muitas pessoas com equipamentos de cultura subutilizados, por possuírem 
uma programação insuficiente ou pouco acessível, como foi considerada a FUNARTE. Esse 
movimento, em especial, representou uma grande vitória para o setor organizado da cultura, 
que conseguiu fazer o governo federal recuar em sua decisão, devido à grande pressão que 
exerceu de maneira criativa e descentralizada, provocando uma crise na de governabilidade 
na cultura, talvez, sem precedentes na história recente.

Os impasses mostram como a falta de transparência e diálogo das formas de gestão 
podem provocar conflitos e descontinuidades na administração de políticas públicas, podendo 
resultar em desencaixes entre as práticas e discursos de coletivos e do poder público, sendo 
importante atentar-se para os processos intermediários que levam a essas tomadas de decisões 
e que concepções de políticas culturais as sustentam, a fim de se compreender melhor os 
processos de mudanças institucionais provocados por essas interações (CARLOS, DOWBOR, 
ALBUQUERQUE, 2016, pp. 7-8).

Existe também uma dificuldade conceitual e prática em se estabelecer critérios e 
indicadores de avaliação para delimitar as áreas de atuação do poder público no campo cultural, 
resultando na fragmentação de políticas para as culturas e na descontinuidade de projetos 
(ROMÃO NETTO, 2015, p.12), tornando incertos os rumos tanto das ocupações, quanto da 
gestão cultural governamental. Cabe investigar, quais os critérios e pressupostos que levam ao 
reconhecimento formal de uma determinada ocupação e não o de outra(s)? Que contribuições 
e quais dificuldades essas ocupações trazem para a governança da cultura? 

INTERAÇÕES E AMBIGUIDADES ENTRE SOCIEDADE CIVIL E ESTADO 

A relevância em direcionar-se para as ocupações artísticas consiste na colaboração para 
uma melhor compreensão das dinâmicas que promovem inovações e tangenciam instâncias 
participativas de gestão de políticas e espaços públicos na cidade. De acordo com Maria da 
Glória Gohn, devemos atentar para que:

“Uma das premissas básicas a respeito dos movimentos sociais é: são fontes de 
inovação e matrizes geradoras de saberes. Entretanto, não se trata de um processo 
isolado, mas de caráter político-social. Por isso, para analisar esses saberes, deve-se 
buscar as redes de articulações que os movimentos estabelecem na prática cotidiana 
e indagar sobre a conjuntura política, econômica e sociocultural do país quando as 
articulações acontecem. Essas redes são essenciais para compreender os fatores que 
geram as aprendizagens e os valores da cultura política que vão sendo construídos no 
processo interativo.” (GOHN, 2011, p. 333)
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A forma de atuação de movimentos sociais em contextos urbanos vem se alterando nas 
últimas décadas, tanto no que se refere a organização interna dos grupos, quanto nas pautas de 
reinvindicação e na relação desses junto ao poder público, requerendo assim, novos esforços 
no trabalho de entendimento de suas manifestações (GOHN, 2008; 2011). Essas características 
sugerem um processo dinâmico de interação composto por diversos níveis de relação, que 
não devem ser reduzidos em uma abordagem teórica que leve somente em consideração o 
arranjo de dispositivos institucionais que incentivam, ou não, a organização desses grupos em 
relação ao Estado (GURZA LAVALLE; SZWAKO, 2015), mas explorada como uma rede de 
interações que ocorrem na prática (ABBERS; VON BÜLOW, 2011, p. 54).

Dessa forma, para uma melhor enquadramento analítico, a noção de sucesso ou fracasso 
de um caso, deve ser substituída pela noção de efeitos internos e externos para se avaliar os 
resultados que os movimentos sociais provocam em sua interação com o Estado, observando-se 
consequências tanto pessoais e biográficas de seus participantes na construção de identidades 
e formas de organização (intramovimento) quanto as consequências no contexto político e 
cultural (extramovimento) (CARLOS; DOWBOR; ALBUQUERQUE, 2016, p. 6). Esses 
efeitos políticos externos podem ser analisados pela ótica da produção de bens coletivos, que 
são gerados através do Estado e podem ter influência em direitos e práticas democráticas de 
maneira contínua ou na formação de novas práticas (IDEM., p. 7). 

Considerando-se que as fronteiras entre movimentos e Estado são borradas em sua 
interação (ABBERS; VON BÜLOW, 2011, p. 54), a questão da relação entre sociedade civil e 
Estado passa a envolver novos atores e discursos nos espaços públicos que passam a deliberar 
acerca de temas como o uso do espaço urbano, a participação popular e a produção cultural, 
adquirindo contornos ambíguos no que tange à articulação entre essas duas esferas.

Por um lado, as ocupações artísticas não são legitimadas por não responderem às 
normas de regularização e prestação de contas nos padrões do poder público municipal, além 
de utilizarem um imóvel público que não havia sido destinado a isso pela administração. Por 
outro, nota-se uma marcante oposição dos coletivos artísticos das ocupações à forma que 
o governo e uma parte da comunidade política da cultura entendem como se deve gerir as 
políticas culturais em São Paulo, devido a nebulosidade com que são estabelecidos os critérios 
de seleção e a respeito da participação efetiva durante o processo de elaboração das políticas 
culturais, além de denunciarem a subutilização do espaço público, chamando atenção para os 
mecanismos que garantem a legitimidade de políticas, e não somente voltando o olhar para 
seus resultados.

Em outro nível institucional, o reconhecimento das ocupações artísticas da Casa 
Amarela e da Ouvidor 63 enquanto Pontos de Cultura sugere outra compreensão, uma vez 
que o programa, em sua concepção normativa, toma o conceito de aproximação como de 
fundamental importância, ao se preocupar mais em beneficiar os processos criativos de 
participação e elaboração coletiva dentro da comunidade, de maneira que seus integrantes se 
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apropriem da sua própria produção local, ao invés de mirar na produção final (SILVA, 2011, 
p. 92), chamando atenção para o viés político que pensa a intervenção cultural como maneira 
de diálogo intercultural e de reinvindicação de determinados usos de espaços urbanos (IDEM).

Em relação às ocupações artísticas, essa ambiguidade de tratamento pelos poderes 
municipal e federal é observada ao se convocarem artistas das ocupações para desenvolverem 
atividades em parcerias específicas com a prefeitura, ao mesmo tempo em que esses artistas 
são ameaçados de perderem o espaço em que trabalham, mantêm, habitam e se relacionam 
com a comunidade local, pela mesma gestão, que não concebe legitimidade ao trabalho 
desenvolvido pelas ocupações. Simultaneamente, o governo federal reconhece e valoriza esse 
mesmo trabalho desenvolvido no território, no sentido de promoverem engajamento local, 
novas ações culturais e novos diálogos com a cidade (DORNELES, 2011, p.237).

Ao se pensar a relação dos governos estaduais e municipais como proponentes ou 
colaboradores dos Pontos de Cultura, o objetivo em vista é o de se potencializar as atividades 
já existentes em suas localidades, respeitando suas dinâmicas internas e conferindo autonomia, 
protagonismo e empoderamento. A ideia de gestão compartilhada aparece, nesse sentido, como 
uma “subversão estatal”, ao ouvir aqueles que não são ouvidos em seus termos, alterando a 
forma de relação de forças em um sentido positivo para Estado e Sociedade Civil (SANTOS, 
2011, p.170). Todavia, algumas questões devem ser problematizadas a partir dessa proposição. 
Percebe-se um desencontro dos termos utilizados pelos agentes culturais das ocupações e o 
Estado; tomando a própria ideia de gestão compartilhada, por exemplo, percebe-se um diferente 
uso empírico do termo, uma vez que nas ocupações artísticas esse conceito é compreendido 
como uma forma de auto-gestão comum e coletiva, ao passo que na visão do Estado isso se 
formalizaria por uma espécie de parceria público-privada, destoando de forma substantiva 
em termos de princípios organizacionais adotados para a efetivação da política; como já 
mencionado, a necessidade seria de entender as práticas culturais existentes nos seus próprios 
termos, e não forçar uma reorganização dos coletivos para se obter esse acesso.

Nota-se um descompasso entre a lógica questionadora da produção cultural e a lógica 
de mercado aglutinadora e consensual, que prevalece na gestão cultural (SANTOS, 2011). A 
cultura é entendida como um campo político estratégico de mudança institucional e discursiva, 
dando vozes a cultura marginalizada e alterando as relações de poder hegemônicas entre Estado 
e Sociedade Civil, ensejando uma reconfiguração da dimensão ética da vida social (IDEM).

GOVERNANÇA PÚBLICA, INOVAÇÕES DEMOCRÁTICAS E DESAFIOS

As políticas culturais cumprem um importante papel no desenvolvimento integrado, que 
leva em consideração a relação do desenvolvimento com a cultura em diferentes dimensões, 
uma vez que essa atravessa os demais processos democráticos, como os de produção de 
equidade, diversidade e construção de identidades, possuindo uma importância política ampla 
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em aspectos ligados a valores cívicos e ao desenvolvimento social (SILVA; ARAUJO, IPEA, 
2010).  

Por emergirem de formulações de agentes políticos a respeito das esferas de produção, 
distribuição e consumo de produtos culturais, as políticas culturais expressam a relação entre 
o sistema político e campo da cultura, envolvendo diferentes agentes e suas concepções a 
respeito das dimensões democráticas envolvidas nesse processo (VESTHEIM, 2014).

De acordo com o diagnóstico sobre gestão compartilhada de equipamentos públicos18, 
elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SMDU-PMSP) e a UNESCO, espaços 
culturais autônomos, sejam eles pontos de cultura ou ocupações, representam cerca de 56% 
dos equipamentos culturais públicos da cidade. Esses espaços são de grande relevância 
para o acesso e fruição da cultura, especialmente quando levados em consideração em sua 
distribuição territorial, sendo mais frequentes em regiões periféricas que apresentam um déficit 
de equipamentos em relação a população, que por vezes acabam sendo os únicos espaços 
culturais de um bairro, ao passo que em áreas mais ricas e centrais há uma concentração dos 
equipamentos públicos, o que leva a uma maior ênfase na ação questionadora das ocupações 
culturais no centro da cidade. 

O documento ainda atesta uma dificuldade do poder público em readequar ou ampliar sua 
rede de equipamentos para cobrir essa defasagem, sugerindo o modelo de gestão compartilhada 
para incorporar esses espaços autônomos ao aparato estatal. No entanto, essas tentativas 
esbarram em entraves jurídicos e burocráticos, uma vez que, por um lado, os coletivos culturais 
autônomos apresentam dificuldades para lidar com a burocracia que essa regularização requer, 
e por outro, o próprio governo não dispõe de um arcabouço jurídico adequado para lidar com 
casos de arranjos institucionais mais complexos e informais, como no caso das ocupações.

O debate acerca desses arranjos institucionais complexos coloca em perspectiva os 
espaços de participação e negociação com a sociedade e a maneira que essa interação é 
operacionalizada (LOTTA; VAZ, 2015, p. 177), tendo como objetivo buscar resultado mais 
democrático e efetivo nas políticas públicas. Esses arranjos trazem inovações nas relações 
federativas, intersetoriais e de participação, produzindo respostas mais complexas para os 
problemas de políticas públicas e melhores mecanismos de controle e execução, ao deslocarem 
o modelo de gestão hierarquizado, setorial e funcional para uma forma mais transversal, 
intersetorial, sistêmico e participativo (IDEM, 2015), sendo mais coerentes e legítimas por 
estarem apoiadas em um nível mais próximo dos desejos da sociedade (GOMIDE; PIRES, 
2014, p. 18)19. 

Os sociólogos Gainpaolo Baiocchi e Ernesto Ganuza (2016) analisam a mudança do 
entendimento do espírito da administração pública nas últimas décadas, observando uma 
18 Documento disponível em: < https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/planos-
regionais/gestao-compartilhada-de-equipamentos-publicos/> acessado em 22/02/2019
19 As formas de organização dos coletivos cumprem também um papel importante na produção de mudanças 
e inovações institucionais por mobilizarem uma série de mecanismos funcionais e identitários disponíveis em 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/planos-regionais/gestao-compartilhada-de-equipamentos-publicos/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/planos-regionais/gestao-compartilhada-de-equipamentos-publicos/
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crescente onda participacionista como solução para os problemas de legitimidade e eficiência 
do serviço público. Essa nova onda traria outras ideias-força de gestão, focados nos princípios 
da teoria da democracia deliberativa, visando uma maior inclusão de vozes e menor mediação 
entre Sociedade Civil e Estado. Todavia esses princípios levantariam algumas ambiguidades, 
uma vez que apesar da intenção de trazer os cidadãos comuns para o centro da política e de 
fato alargarem as fronteiras democráticas (BAIOCCHI; GANUZA, 2016, p. 49), estruturas 
governamentais ainda não confeririam real poder de decisão a esses cidadãos ou esvaziariam 
alguns desses espaços ao restringi-los a discussões estritamente “técnicas”, marcando um 
descompasso entre ideias e práticas, que no entanto, ainda apresentam brechas para uma nova 
maneira de se fazer política (IDEM).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ocupações artísticas o centro de São Paulo nos ajudam a refletir sobre algumas 
das questões envolvendo a ambiguidade nas práticas de gestão cultural na cidade, não só por 
se manterem ativas durante cinco anos em uma situação indefinida, entre marginalidade e 
reconhecimento, questionando as práticas do Estado, ao mesmo tempo que provendo serviços 
que esse deveria se encarregar, mas também por jogarem luz sobre as ideias que guiam esse 
processo, apontando para outras realidades possíveis. 

O desencontro entre as gramáticas das ocupações artísticas e do poder público levaria 
ao um impasse jurídico-burocrático em momentos em que ocorrem negociações entre esses 
atores. Essas negociações, por sua vez, apresentariam dificuldades em encaminhar alguma 
solução ou acordo, uma vez que os termos são mal-traduzidos nesse diálogo, que na verdade, 
refletem diferentes visões de mundo sobre gestão cultural.

Se tomarmos o dissenso colocado pelas ocupações artísticas para a área de governança 
da cultura, como conceitua o filósofo Jaques Rancière (2009), isto é, como algo que move 
a política ao estabelecer o que é percebido como campo e forma de disputa, as ações diretas 
das ocupações artísticas promovem mudanças e renovações nas formas como percebemos e 
praticamos a política enquanto forma de experiência, forçando limites jurídicos das capacidades 
estatais e abrindo espaços de participação e apropriação da produção cultural local pela 
população.

A partir dessas reflexões, podemos pensar as formas de relação, ainda que incertas, 
entre as ocupações artísticas e o Estado indicam que para obtermos modelos de gestão cultural 
mais adequados ao nosso tempo, contexto e espaço, devemos entender mais profundamente as 
formas alternativas de organização que surgem na atualidade, levando em conta as estruturas 
de desigualdade em vigor que levam a essas novas maneiras de se organizar socialmente.

nossa sociedade para cumprirem uma determinada tarefa, colaborando para refletirem e moldarem os padrões de 
organização ao longo de um processo de mudança (CLEMENS, 1993, p. 772).
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A CÁTEDRA UNESCO DE POLÍTICAS CULTURAIS 
E GESTÃO NO REPOSITÓRIO RUI BARBOSA DE 

INFORMAÇÕES CULTURAIS – RUBI

Mariana Franco Teixeira1

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância dos 
repositórios digitais na conservação de acervos, acessibilidade e democratização 
para os pesquisadores e demais usuários. Dessa forma, iremos abordar o projeto 
desenvolvido pela Fundação Casa de Rui Barbosa e pela Cátedra Unesco de Políticas 
Culturais e Gestão, no Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais, de 
indexação de documentação produzida em diversas partes do território nacional, 
assim como no exterior, em especial na América Latina, na área de políticas culturais 
e gestão.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas culturais, gestão, repositório digital, metadados

INTRODUÇÃO

 A Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão é resultado de uma reflexão 
conjunta da necessidade de uma Cátedra Unesco nesse campo feita pelo Ministério 
da Cultura com o setor de Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa 
em 2015. Em 2017 a Cátedra foi aprovada pela Unesco, tendo como principal 
objetivo a criação de um centro de estudos avançados em políticas culturais e 
gestão, a fim de difundir conhecimento e tornar acessíveis documentação na área 
de políticas culturais e gestão de cultura produzidos por diversas instituições 
governamentais e acadêmicas em todo território nacional, além de, em menor 
quantidade, documentação produzida também no exterior.2

O Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais – RUBI visa promover 
e manter os acervos memoriais e institucionais da Fundação Casa de Rui Barbosa 
por meios digitais, assim como busca incentivar a produção do conhecimento, o livre 

1  Mestranda em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH-
UERJ). E-mail: franco-mft@hotmail.com.
2  CÁTEDRA UNESCO DE POLÍTICAS CULTURAIS E GESTÃO, [2017].
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acesso da informação e a preservação dos acervos memoriais e institucionais da Fundação, 
além dos documentos produzidos por pesquisadores da Fundação e de eventos.

A documentação indexada pela Cátedra no RUBI se encontra na comunidade do Centro 
de Referência de Políticas Culturais, onde podem ser acessadas e ser feito o download do 
documento de qualquer computador pelos pesquisadores e usuários em geral.

O RUBI, desde o seu lançamento, em 2016, vem tendo um crescente número de acessos, 
tanto por usuários no Brasil como no exterior como veremos a seguir.

O PAPEL DOS REPOSITÓRIOS DIGITAIS NA CONSERVAÇÃO E 
DEMOCRATIZAÇÃO DE ACERVOS

O repositório digital é um meio de armazenamento de objetos digitais, que possibilita 
seu acesso em diferentes espaço e tempo. Os repositórios institucionais introduzem-se no seio 
do movimento em prol do acesso aberto à informação, constituem uma inovação dentro do 
sistema de comunicação e sobre a forma cuja informação é gerenciada.3

Segundo Luis Fernando Sayão, as bibliotecas digitais são frutos da convergência da 
integração e uso das tecnologias de informação e de comunicação, das redes de computadores, 
das tecnologias de apresentação e redução de custos dos meios de armazenamento com a 
disponibilidade de conteúdos digitais numa escala global. Essas transformações ocorreram de 
forma rápida possibilitando o desabrochar de inúmeras atividades em torno do conhecimento 
e da informação ao alcance global. 4

 A biblioteca digital é algo que se encontra em desenvolvimento. A biblioteconomia e a 
ciência da informação a ver como uma instituição, uma extensão das bibliotecas tradicionais, 
que utiliza o desenvolvimento das tecnologias para organizar e disseminar conhecimento 
e informação. Ela representa o desenvolvimento de novos meios de publicação. Assim, 
a biblioteca torna-se tanto um novo meio organizacional que visa propagar informação e 
conhecimento, quanto uma publicadora na web.5

Como mostra Hélio Kuramoto é através das revistas que as informações são divulgadas 
à comunidade. Entretanto, os resultados dessas pesquisas não são de livre acesso, pois, apesar 
da maioria das pesquisas científicas serem financiadas pelo Estado, para o pesquisador ou 
leitor em geral, é preciso pagar pela assinatura de uma publicação científica. Dessa forma, os 
maiores beneficiários são os editores das revistas científicas.6

3  LEITE, Fernando César Lima; et al. Boas práticas para a construção de repositórios institucionais da 
produção científica. Brasília: Ibict, 2012.
4  SAYÂO, Luis Fernando. Afinal, o que é Biblioteca Digital? Revista USP, São Paulo, n.80, p. 6 - 17, 
dezembro/fevereiro 2008 - 2009, p. 7.
5  Ibid. pp. 9 – 10.
6  KURAMOTO, Hélio. Informação científica: proposta de um novo modelo para o Brasil. Ciência da 
Informação, v. 35, n. 2, 2006, pp. 91 – 92.



1117

Apesar dos problemas, a informação científica é essencial para o desenvolvimento 
científico e tecnológico de um país. Como mostra Gláucio A. D. Soares, graças à internet, 
as diferenças entre pesquisadores de diversos países com renda per capita distinta foram 
reduzidas. Assim como também possibilita a redução das igualdades entre instituições de 
ensino e pesquisa e entre pesquisadores individuais. A cidadania científica plena pode ser 
ampliada e incluir pesquisadores de diversas regiões do globo. Para Soares é preciso enfrentar 
o oligopólio editorial em prol dos interesses acadêmicos.7

Para Kuramoto, como consequência desse quadro, surge o movimento em prol do acesso 
livre à informação.8 O repositório digital é um meio de armazenamento de objetos digitais, 
possibilitando seu acesso em diferentes espaço e tempo.

Segundo o Manifesto das Humanidades Digitais, “a opção da sociedade pelo digital 
altera e questiona as condições de produção e divulgação do conhecimento”. É importante que 
haja uma integração entre cultura digital na cultura do século XXI. É necessário garantir o 
acesso livre aos dados e metadados, aos métodos, códigos, formatos e resultados das pesquisas. 
Assim como as Humanidades Digitais, como uma nova forma de abordagem, preza pelo livre 
acesso à produção de conhecimento.9

Por fim, dentro desse contexto, as Tecnologias de Informação e Comunicação fazem 
parte dessa transição do sistema tradicional às novas técnicas e métodos de pesquisa, sendo 
fundamentais à manutenção dos acervos, ampliando as possibilidades de usos e métodos em 
prol dessas novas técnicas. Sendo, também, fundamental à preservação dos documentos e 
democratização de acesso aos acervos e documentos.

ESTRUTURAÇÃO DE METADADOS

O termo metadados foi cunhado por Jack E. Meyers em 1969 e registrado em 1986 como 
marca dos EUA, cuja empresa Meyers fundou. Posteriormente, o termo passou a ser utilizado 
por diversas áreas relacionadas à informação, como a ciência da computação, a estatística e o 
banco de dados. Os “metadados são dados que descrevem outros dados, aplicados tanto para 
documentos de qualquer natureza através da catalogação e indexação, como especificamente 
para recursos eletrônicos ou digitais”. São informações que descrevem, explicam, localizam 
e possibilitam a recuperação, a utilização e o gerenciamento de recursos de informação para 
os objetos digitais. Sua diversidade de funções permite assegurar a qualidade, a localização, 
o acesso e a preservação da informação.10

7  SOARES, Gláucio Ary Dillon. O Portal de Periódicos da Capes: dados e pensamentos. Revista Brasileira 
de pós-graduação, v. 1, n. 1, 2004, pp. 11 – 25.
8  KURAMOTO. op. cit. p. 3.
9  MANIFESTO DAS HUMANIDADES DIGITAIS, Paris, 2010.
10  NHACUONGUE, Januário Albino. O Campo da Ciência da Informação: contribuições, desafios e 
perspectivas da mineração de dados para o conhecimento pós-moderno. São Paulo, 2015. Tese (Doutorado em 
Ciência da Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, p. 96.
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O metadado possui inúmeras funções, como a descoberta de informações relevantes, 
organização de recursos eletrônicos, interoperabilidade e integração de recursos, identificação 
digital, arquivamento e preservação, que asseguram a qualidade, a localização, o acesso e a 
preservação da informação.11

Os esquemas de metadados descrevem recursos a fim de facilitar sua preservação 
e recuperação e oferecem estrutura de conhecimento às distintas áreas, possibilitando a 
descoberta e a utilização da informação dentro delas.12

Podemos encontrar diversas outras definições de metadados pelos diversos especialistas 
da área, porém, o mais importante é destacar que seja qual for a definição, o metadado descreve, 
localiza e identifica a informação armazenada.

O padrão de metadados do RUBI é o Dublin Core, que, de forma flexível, possibilita 
o acesso permanecente e a comunicação entre os sistemas e a criação de outros metadados 
conforme a necessidade na indexação de diferentes tipos de documentos. Abaixo podemos 
ver a lista dos principais metadados utilizados atualmente para a indexação de documentos 
da Cátedra no RUBI:

Metadados para políticas culturais no RUBI

11 dc.date.accessioned data de inserção do documento do repositório
12 dc.date.available data que o documento entrou no sistema
14 dc.date.created data de criação
90 dc.identifier.url endereço url
15 dc.date.issued data de publicação ou distribuição
3 dc.contributor.author autor
57 dc.subject assunto
27 dc. description.resumo resumo
28 dc.description.provenance procedência
38 dc.language.iso linguagem
64 dc.title título

  

O Dublin Core é o padrão de metadados mais utilizado nos repositórios digitais. Foi 
criado em um workshop, patrocinado pela Online Computer Library Center, nos Estados 
Unidos, em 1995, tendo como meta a definição de um conjunto de elementos possibilitando 
a utilização pelos autores e não catalogadores a fim de descrever seus próprios recursos na 
web. É gerenciado pelo Dublin Core Metadata Iniciative. Possui dois níveis, o simples e o 
qualificado, o primeiro, inclui 15 elementos, o segundo, decorrente da evolução do primeiro, 
tornou-se mais completo com a introdução de qualificadores, tornando-se, também, mais 
restrito. A plataforma DSpace possui algumas orientações específicas acerca da utilização 

11  Ibid. pp. 99 – 100.
12  Ibid. pp. 104 – 106.
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de alguns campos de metadados distintos da Dublin Core. O Dublin Core garante acesso 
permanente, assim como permite a interoperabilidade entre os sistemas. Tornou-se padrão 
ISSO 15836 em 2003.13

O REPOSITÓRIO RUI BARBOSA DE INFORMAÇÕES CULTURAIS – RUBI

A Fundação Casa de Rui Barbosa é uma instituição de memória, que tem como 
finalidade, o desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino, prezando pelo livre acesso 
aos acervos e documentos, assim como pela preservação dos mesmos. Constitui-se em um 
lugar de memória.

 Pierre Nora aborda conceitos que reúnem a ideia de patrimônio como preservador da 
memória e dos espaços como seu veiculador, gerando a categoria lugares de memória, que 
têm o espaço físico material como alicerce da formação da memória coletiva imaterial. Sua 
categoria de lugares de memória representa a necessidade da identificação do indivíduo na 
atualidade.14 

 O Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais – RUBI utiliza a plataforma 
DSpace, de software livre, proporcionando a gestão e visualização dos acervos memoriais 
e institucionais da Fundação, assim como as comunidades de coleções de documentação 
como a da Cátedra de Políticas Culturais. Foi lançado em 2016 e utiliza a tecnologia Optical 
Character Recognition – OCR.

 Podemos observar por meio dos dados do Google Analytics, os dados de acesso ao 
RUBI a partir do seu lançamento, em julho de 1016, até o mesmo mês de 2017:

13  PIRES, Daniela. Uso do Dublin Core na descrição de obras raras na web: a coleção da Biblioteca 
Brasiliana Digital. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 
4. Disponível em: <http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/43413>. Acesso em: 19 jan. 2019.
14  NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo, v. 
10, dez. 1993, pp. 7 - 28.

http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/43413
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Gráfico 1: acesso geral do RUBI

Gráfico 1: acesso geral do RUBI

Fonte: Google analytics, 2017

Gráfico2: acesso internacional

Fonte: Google analytics, 2017

 Como podemos observar no gráfico acima, há um contínuo aumento de acesso dos 
usuários ao RUBI desde a sua fundação, em julho de 1016. Também podemos observar que 
cerca de 70% dos usuários constitui-se daqueles que regressaram ao repositório, enquanto 
cerca de 30% são de novos usuários.
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Gráfico 3: acesso quantitativo

ios.

Gráfico2: acesso internacional

Fonte: Google analytics, 2017

Gráfico 3: acesso quantitativo

Fonte: Google analytics, 2017

 No gráfico 2, a cor azul reproduz os locais onde o RUBI foi acessado, podemos observar 
que o maior número de acesso é no Brasil, seguido, como podemos observar no gráfico 3, de 
Rússia, Portugal, Estados Unidos e outros países.

 Ao analisarmos esses dados, podemos observar um crescente aumento de acesso ao 
RUBI, assim como a sua internacionalização, o que representa a importância do seu papel para 
a disseminação de acervos aos pesquisadores e à sociedade em geral e para a sua conservação.

O CONCEITO DE CULTURA E AS POLÍTICAS CULTURAIS

Antes de abordarmos o papel das políticas culturais, é importante refletirmos acerca 
do conceito de cultura. As tentativas de explicar as diferentes formas do comportamento 
humano remontam à Antiguidade. Teorias evolucionistas e pautadas pelo conceito de raça, 
que atribuíam características inatas específicas a diferentes etnias, e consideravam a cultura 
como algo natural, considerando diferenças genéticas como determinantes das diferenças 
culturais, ou que atribuíam essas diferenças geográficas ou biológicas são insuficientes para 
explicar as diferentes formas de comportamento humano, a grande diversidade cultural.15

O primeiro a formular o conceito de cultura como conhecemos hoje foi o antropólogo 
Edward Tylor. Entretanto, a ideia de cultura já vinha sendo construída por outros estudiosos, 
como John Locke, Jacques Turgot e Jean-Jacques Rousseau.

Tylor e Herbert Spencer são os fundadores do evolucionismo cultural. Para Tylor, 
cultura é todo o comportamento aprendido, independentemente de transmissão genética. 
Considerando cultura como um fenômeno natural, que possui causas e regularidades, ele 
recorre às ciências naturais e estabelece estágios de desenvolvimento ou leis, se defrontando 
15  Para maiores informações acerca do conceito de cultura ver: LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um 
conceito antropológico. Rio de Janeiro, Zahar, 1993.
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com a ideia de natureza sagrada do homem. Para ele, a diversidade é explicada pelos diferentes 
estágios inerentes ao processo evolutivo. Para Tylor a cultura se desenvolve uniformemente, 
sendo que cada sociedade deveria percorrer os estágios que sociedades mais avançadas 
percorreram.

Uma crítica a Tylor, por ter desconsiderado o relativismo cultural, foi feita por George 
Stocking pois, para ele, a humanidade deve ser explicada através de sua diversidade cultural.16 
A definição enunciada por Tylor acerca da cultura foi substituída na Inglaterra pelo conceito 
de sociedade, pois lá a antropologia fora remodelada em antropologia social. Já nos Estados 
Unidos fora remodelada como antropologia cultural. Neste sentido, temos o tylorismo, que 
abarca como cultura um conceito muito mais amplo que o de sociedade; nesse viés, cultura 
consiste em tudo aquilo que é criado pelo homem, incluindo a própria sociedade — ou 
seja, fenômenos materiais, condições sociais e significado simbólico.17 Mas quem pôs um 
fim definitivo nos laços entre o cultural e o biológico foi o antropólogo Alfred Kroeber, 
que postulou a supremacia do cultural em detrimento do biológico. O segundo passo desse 
processo, que Tylor iniciou e Kroeber complementou, foi o afastamento do domínio cultural 
do natural.

 Para Kroeber, a cultura surgiu de forma súbita; em um dado momento os primatas 
sofreram alterações orgânicas tornando-se capazes de aprender, ensinar, se expressar. Para 
ele, o homem é produto do seu meio externo, onde ele foi socializado. Ele é formado através 
de um processo acumulativo, adquirindo conhecimento e experiência através de inúmeras 
gerações que o precederam. Kroeber atribui uma importância fundamental ao meio externo, 
demonstrando que o gênio e a capacidade ocorrem com uma frequência regular, e que todas as 
raças ou grupos possuem as mesmas qualidades. Assim, não basta a natureza dotar o indivíduo 
de inteligência: é necessário que o meio externo propicie as condições para que ele possa 
exercê-la. Ele reconhece que o homem depende de seu sistema biológico para sobreviver. 
Dessa forma, ele precisa satisfazer suas necessidades biológicas, independente da cultura na 
qual ele está inserido. Apesar de elas serem comuns a toda humanidade, o modo de satisfazê-
las varia de acordo com a cultura em que ele está inserido. Para ele, superando o orgânico, o 
homem libertou-se da natureza; ao adquirir cultura, o homem perdeu a propriedade animal.

Portanto, graças às contribuições de Tylor e de Kroeber, podemos concluir que a cultura 
é mais importante que a genética para determinar o comportamento humano. Graças a ela, o 
homem passou a depender mais do aprendizado do que de atitudes resultantes de características 
geneticamente determinadas. O homem age de acordo com a cultura na qual está inserido, e 
não através de instintos. A cultura, como afirmamos, é um processo cumulativo, produto das 
experiências das gerações anteriores e é um meio pelo qual o homem se adapta ao seu habitat.18

16  Ibid. pp. 25 – 34.
17  ERIKSEN, Thomas Hylland; NIELSEN, Finn Sivert. História da Antropologia. Petrópolis: Vozes, 
2010, pp. 52 – 53.
18  LARAIA, Roque de Barros. op. cit. pp. 28 – 56.
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Para Franz Boas, as ideias não existem de forma idêntica em toda parte; elas variam, 
e essas variações possuem causas tanto externas quanto internas. A influência desses fatores 
sobre ideias elementares agrupa um conjunto de leis que regem o desenvolvimento da cultura, 
ou seja, para ele cultura é um conjunto de ideias que é influenciado por fatores externos (meio 
ambiente) e internos (psicológicos). 

A influência dos fatores externos e internos sobre ideias elementares corporifica um 
grupo de leis que governa o desenvolvimento da cultura.19

  Boas desenvolveu o particularismo histórico em que cada cultura possui suas 
particularidades devido a eventos históricos diversos com que já se deparou.

Para Claude Lévi-Strauss, a cultura surgiu quando o homem convencionou a primeira 
regra. Ele considera cultura como sistemas estruturais, como um sistema simbólico, que é 
o resultado da criação da mente humana. Assim, mito, arte, parentesco e linguagem fazem 
parte de uma estrutura de domínios culturais, no qual estão inseridos os princípios da mente 
que originam essas organizações culturais.

Segundo Lévi-Strauss há uma rica diversidade de culturas humanas que diferem entre 
si. Essas diferenças podem tanto se anular ou se contradizer quanto formar um conjunto 
harmonioso. Existem forças nas sociedades humanas que trabalham em direções opostas 
tendendo a manter ou acentuar os particularismos ou agindo em prol da convergência e da 
afinidade. Além da diversidade cultural, a diversidade também continua a persistir internamente 
em cada sociedade. A diversidade das culturas não é estática, as sociedades não estão isoladas, 
e ela é concebida mais como produto das relações que unem diferentes grupos do que como 
um isolamento. Há uma permuta entre as culturas. Entretanto, para ele, as sociedades são 
marcadas pelo etnocentrismo. Assim, elas se recusam a aceitar a diversidade cultural, pois 
nos recusamos a admitir tudo aquilo que está fora do nosso padrão cultural.20

Lévi-Strauss mostrou que as culturas que se desenvolvem de forma análoga à nossa 
seriam cumulativas, pois para nós seu desenvolvimento é dotado de significação. Entretanto, 
as demais culturas seriam estacionárias, pois seu processo de desenvolvimento não significa 
nada para nós. Ou seja, nossa avaliação depende do nosso referencial, caracterizando-se, 
assim, uma avaliação etnocêntrica. A princípio, a oposição entre culturas progressistas e inertes 
consiste na diferença de focalização como referência. A realidade de uma cultura exterior é 
observada apenas por deformações que lhe são impostas.

Cada vez que somos levados a qualificar uma cultura humana de inerte ou estacionária, 
devemos, portanto, nos perguntar se este imobilismo aparente não resulta da ignorância que 
temos de seus interesses verdadeiros, conscientes ou inconscientes, e se, tendo critérios 
diferentes dos nossos, esta cultura não é, a nosso respeito, vítima da mesma ilusão. Ou seja, 

19  BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 27.
20  LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História. In: Antropologia Estrutural Dois. Rio de Janeiro, Tempo 
Brasileiro, 1989, pp. 329 – 334.
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apareceríamos um ao outro como desprovidos de interesse, muito simplesmente porque não 
nos parecemos.

A civilização ocidental tende a se expandir, enquanto outras civilizações buscam 
preservar sua herança tradicional, assim como se mostrou ser uma civilização mais cumulativa 
que as demais. Entretanto, a história cumulativa não é exclusiva de uma determinada civilização 
ou período histórico.21

Émile Durkheim e Marcel Mauss não utilizam o termo cultura. Entretanto, eles utilizam 
o social como determinante do comportamento humano. Nesse sentido, podemos considerar 
cultural e social como sinônimos.22

Durkheim e Mauss contribuíram bastante para o estudo das representações coletivas. 
Para eles, as relações que unem diferentes classes são de origem social. São os vínculos sociais 
que unem indivíduos de um mesmo grupo ou diferentes grupos entre si. Os agrupamentos 
são produtos da alma coletiva, que por sua vez são estados afetivos, ou seja, as coisas e os 
indivíduos possuem afinidades sentimentais e eles são classificados de acordo com elas23. 
Para eles, a sociedade constitui-se em um organismo social, um todo integrado. Eles possuíam 
uma concepção holística da sociedade.24

Em âmbito mais contemporâneo, Clifford Geertz critica o conceito iluminista da 
natureza humana, que desconsidera as diferenças e possui uma perspectiva uniforme a seu 
respeito. É difícil separar o que seja natural, universal e constante do que é convencional, local 
e variável: tal separação leva a má interpretação da condição humana. Para ele, a humanidade 
é bastante variada tanto em sua essência como em sua expressão. E a essência do homem é 
mais perceptível nos aspectos universais da cultura humana e não nos aspectos típicos de um 
determinado grupo.25

É necessário integrar uma diversidade de teorias e conceitos a fim de reunir descobertas 
que se encontram separadas em áreas de estudo distintas.26

Segundo Geertz, o homem é tanto produtor quanto no sentido biológico, produto da 
cultura. Ela é uma característica da espécie humana, pois se desenvolveu concomitantemente 
com seu aparelho biológico.27 A cultura é um conjunto de mecanismos de controle para 
governar o comportamento do homem, que é o animal mais dependente desse conjunto de 
mecanismos de controle extragenéticos que, como programas culturais, controlam o seu 
comportamento. Ideias, valores, atos, emoções são produtos culturais. Enfim, o próprio ser 
21  Ibid. pp. 350 – 355.
22  DURKHEIM, Émile; MAUSS, Marcel. Algumas formas primitivas de classificação. In: MAUSS, 
Marcel. Ensaios de Sociologia. Trad. port., São Paulo, Perspectiva, 1981, pp. 399 – 455.
23  Ibid. pp. 452 – 453.
24  ERIKSEN, Thomas Hylland; NIELSEN, Finn Sivert. op. cit. p. 63.
25  GEERTZ, Clifford. O impacto do conceito de cultura sobre o conceito de homem. In: A interpretação 
das culturas. Rio de Janeiro: Koogan, 1989, pp. 26 – 31.
26  Ibid. p. 32.
27  LARAIA, Roque de Barros. op. cit. pp. 57 – 58.
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humano é um produto cultural. Mais que isso: de modo diferente aos animais, que agem por 
instinto, os homens interagem culturalmente com o mundo e a natureza, e mesmo entre si: 
cultura é o código que permite essa interação; a chave da compreensão e interação com o 
mundo e a existência. Os sistemas de símbolos significantes são essenciais para a orientação, a 
comunicação e o autocontrole — ou seja, os sistemas geraram um ambiente novo que levou o 
homem a adaptar-se a ele. Com o desenvolvimento e acúmulo da cultura, os seres da população 
com maior capacidade de se beneficiar de tal processo obtiveram vantagem. Assim, pensando 
na evolução humana, o Australopiteco proto-humano tornou-se homo sapiens. Um sistema de 
realimentação positiva foi gerado envolvendo o padrão cultural, o corpo e o cérebro. Enfim, 
o homem inconscientemente determinou seu desenvolvimento biológico submetendo-se ao 
sistema de símbolos, organizando a vida social ou expressando emoções. Portanto, não existe 
natureza humana independente da cultura. Sem cultura o homem seria um animal incompleto, 
e graças a ela e suas formas particulares, tornou-se um ser completo. Existe um conjunto 
complexo de símbolos significantes entre a constituição genética e o comportamento humano. 
A cultura moldou e continua moldando o ser humano como espécie única e como indivíduo. 
Geertz mostrou que há uma relação entre significante e significado, que diverge de acordo 
com a cultura, pois há uma teia de significados e os homens são guiados por ela.28

O ser humano encontra-se geneticamente apto para receber este código, a cultura. Ao 
nascer ele pode ser socializado em qualquer cultura. Entretanto, o contexto do ambiente em 
que ele se desenvolve limita a diversidade de possibilidades e determina seu padrão cultural.29

Portanto, como podemos observar nos exemplos acima, não existe um conceito universal 
de cultura, mas uma amplitude de teorias que lhe propõem diferentes significados.

Muitas vezes a cultura é tratada como um rejeito resultante da vida social, ao se retirar 
algumas atividades relativas às variadas formas de conhecimento científico, tecnológico, 
jurídico, da educação, comunicação e religioso por exemplo, resta a cultura, eliminada dos 
aspectos mais lógicos do sistema produtivo, restam, assim, atividades como música, pintura, 
escultura, folclore, artesanato, teatro entre outras manifestações. São justamente para essas 
áreas que são formadas políticas oficiais de cultura.30

 As políticas culturais estão inseridas nas políticas públicas, que são, na maioria das 
vezes, de responsabilidade de entidades governamentais, porém, os investimentos e interesses 
voltados para a área por essas entidades, assim como por instituições de pesquisa em geral, 
ainda são deficitários. Além de direitos sociais, a população possui o direito à cultura, que 
deve ser representada para além de uma atividade econômica. O Estado, por sua vez, não é 
necessariamente o produtor da cultura, mas uma entidade que possui o dever de promovê-la, 
de investir em sua produção, de divulgá-la e torná-la acessível à população.

28  GEERTZ, Clifford. op. cit. pp. 32 – 38.
29  LARAIA, Roque de Barros. op. cit. p. 62.
30  SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense / Coleção Primeiros Passos, 2006, p. 
49.
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CONCLUSÃO

É essencial que haja um modelo de gestão para o desenvolvimento e a circulação da 
cultura, a fim de torná-la acessível a todos. Junto a essa necessidade, também é importante 
refletirmos e investirmos em meios de divulgação e conservação de acervos, inclusive aqueles 
que tratam de políticas culturais. Os repositórios digitais possuem papel importante nesse 
âmbito. A cultura é um direito e, principalmente se tratando de um Estado democrático, é 
fundamental que tenhamos políticas culturais e gestão que visem o direito a cultura e o seu 
fomento.

O trabalho da Cátedra de Políticas Culturais e Gestão no Repositório Rui Barbosa de 
Informações Culturais é de grande importância a fim de divulgar uma ampla documentação 
produzida no âmbito da cultura e torná-la acessível para os pesquisadores e a sociedade 
em geral, podendo, além de ser consultada pelo usuário, também ser feito o download do 
documento em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo. Além disso, ao inserir 
essa documentação em um repositório digital institucional, além de contribuir para sua 
democratização, é fundamental para auxiliar na conservação e preservação da documentação.
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O ARQUIVO HISTÓRICO DO ITAMARATY: ENTRE O 
SEGREDO DE ESTADO E O ACESSO À INFORMAÇÃO

Frederico Antonio Ferreira1

Rodrigo Pereira2

RESUMO: Busca-se, com o presente artigo, elucidar a relação histórica entre 
segurança do Estado e o direito de acesso à informação no Arquivo do Ministério 
das Relações Exteriores no Rio de Janeiro entre os séculos XIX e XX. Demonstra-se 
também como a elaboração e divulgação de instrumentos de busca e recuperação da 
informação arquivística podem ser instrumentos de política cultural eficazes para 
o maior acesso da população ao rico e complexo patrimônio documental formado 
por seus acervos.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério das Relações Exteriores, Memória, Patrimônio 
Arquivístico, Política Cultural, Instrumentos de Busca.

ARQUIVOS DIPLOMÁTICOS: ENTRE A LIBERDADE E A 
SEGURANÇA

A agitação social causada pelas mudanças propostas pelo governo do 
presidente Jair Bolsonaro nos primeiros meses de 2019 quanto a ampliação da 
capacidade de agentes públicos a emitirem documentos sigilosos e a mudança nos 
prazos de guarda destes demonstram o quanto o acesso a informação e sua relação 
com entidades estatais ainda é candente no Brasil do século XXI. Por mais que 
o acesso a informação pareça um tema consensual na relação entre o cidadão e o 
Estado, ele ainda é alvo de constantes debates e sua amplitude e pertinência são 
constantemente postas à prova. 

No que tange aos documentos originados das relações do Estado brasileiro 
com outros países, instituições ou mesmo com pessoas físicas no estrangeiro, eles 

1  Doutor em História (UFRRJ). Arquivista Chefe do Arquivo Histórico do Itamaraty  Escritório 
de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro. Contato: arquivistafred@
gmail.com. 
2  Doutor em Arqueologia (Museu Nacional da UFRJ). Membro pesquisador do Laboratório 
de História das Experiências Religiosas (LHER/IH/UFRJ). Contato: per.rodrigo.es@gmail.com. 

mailto:arquivistafred@gmail.com
mailto:arquivistafred@gmail.com
mailto:per.rodrigo.es@gmail.com
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ganharam no decorrer da história uma aura de solenidade e mistério. Documentos acerca da 
Guerra do Paraguai ou sobre as anexações brasileiras de territórios sempre geraram curiosidade 
e interesse. Parte disto se deve a crença disseminada, não somente no Brasil, de que documentos 
diplomáticos contenham registros de segredos de reis, imperadores, presidentes, ministros e 
líderes políticos do passado articulando guerras e lutas em torno do poder. 

Para além dos registros dos reis, diplomatas e grandes personagens históricos estes 
acervos contém documentos sobre o funcionamento burocrático dos diferentes órgãos estatais 
que cuidavam dos negócios com o exterior. A infinidade de dados e informações registrados 
por uma longa série de encarregados de negócios, cônsules, chefes de legação e embaixadores 
sobre aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais dos diferentes povos com os quais 
mantinha contato. Eles são elementos importantes para a compreensão do mundo do qual 
faziam parte e das relações estabelecidas com eles. Tais informações abrem uma janela que 
permite entender as crenças, pensamentos e ideias dos próprios formuladores da política 
externa assim como dos agentes responsáveis por coloca-las em prática no exterior.

Estes dados por muito tempo foram entendidos ou como patrimônio exclusivo dos 
reis, sacerdotes e nobres, uma caução para a segurança do Estado e da ordem social vigente 
(BURKE, 2003). Um instrumento à ser consultado por poucos e que deveria ser utilizado 
para o alcance daquilo que era entendido como o interesse nacional. A ideia de documento 
– e consequentemente dos dados e informações neles registrados – como bem de todos e 
patrimônio de valor histórico, cultural e artístico é relativamente recente, principalmente no 
Brasil.

Neste sentido, o presente artigo busca elucidar a relação histórica entre segurança do 
Estado e o direito de acesso à informação no Arquivo do Ministério das Relações Exteriores no 
Rio de Janeiro entre os séculos XIX e XX. Com isso buscamos demonstrar como a elaboração 
e divulgação de instrumentos de busca e recuperação da informação arquivística estão 
contribuindo para o maior acesso da população ao rico e complexo patrimônio documental 
formado por seus acervos e como meio de transcender a visão pré-concebida acerca dos 
arquivos da chancelaria brasileira. 

HISTÓRIA DOS ARQUIVOS DIPLOMÁTICOS PELO MUNDO

A experiência brasileira no trato com seus arquivos diplomáticos, antes de ser uma 
exclusividade totalmente nacional, remete a costumes, tradições e regras seculares originárias, 
principalmente, do Velho Mundo. Assim, como estes também foram se transformando de 
acervos régios em bens da nação em diversas partes do mundo, no Brasil eles também se 
transformaram quanto a seu sentido e uso sociais. 

Os elementos mais antigos da tradição quanto ao trato dos arquivos diplomáticos 
remetem aos Estados Pontifícios. Os arquivos diplomáticos da Santa Sé, desde a Idade Média, 
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armazenavam documentos vindos das mais diversas partes do mundo cristão: núncios, bispos 
e outras autoridades eclesiásticas os redigiam com frequência à Roma. Eles versavam sobre 
temáticas amplas e os arquivos papais possuíam níveis de organização avançados para o 
período e acabaram por servir de modelos para os nascentes estados nacionais europeus 
(BURKE, 2003).

Com a formação dos Estados-Nacionais na Europa a partir do século XIV a ideia de 
soberania territorial e da centralização dos poderes do Estado sob a égide de um monarca 
se consolida. Ganharam importância as instituições ligadas ao poder militar permanente – 
que garantiam soberania do Estado-Nacional recém-instituído – e um corpo diplomático 
permanente que complementaria os esforços dos exércitos e evitasse o risco de guerras 
constantes (MATTINGLY, 1973). As principais tendências da história da diplomacia do século 
XV até o XIX são sua centralização racionalização e burocratização (CHEIBUB, 1984).

Essa movimentação permitiu que os governos recebessem de seus representantes no 
exterior não só despachos regulares, mas também relatórios e estudos que descreviam aspectos 
importantes da vida política e econômica dos países em que estavam instalados, assim como 
estudos sobre os pontos fortes e fracos de suas forças militares (BURKE, 2003). Até então 
os registros sobre atividade diplomática eram entendidos como propriedade do rei e o acesso 
era restrito a um seleto grupo de membros das cortes envolvidos na formulação da política 
externa dos reinos. As correspondências diplomáticas e os malotes que os transportavam eram 
invioláveis diante do costume internacional (MACMILLAN, 2011).

A política de coleta, guarda, utilização e mesmo supressão de registros documentais 
pelos governos refletem a política de conhecimento e sempre estiveram intrinsecamente 
relacionadas ao exercício do poder estatal. Poder e conhecimento se apoiavam mutuamente 
(BURKE, 2003). Neste espírito, os agentes de política externa compilavam dados e informações 
não só de modo formal e aberto, mas também de se valendo de redes de assistentes, agentes 
ou mesmo informantes (BURKE, 2003). 

Esse afã na busca por informações privilegiadas gerou alguns casos se tornaram 
emblemáticos. No Congresso de Viena, em 1815, agentes do príncipe Talleyrand, o ministro 
das Relações Exteriores da França, ficaram famosos por enfronharem-se nos cestos de lixo 
de outras delegações em busca de documentos importantes sobre suas táticas e estratégias 
(MACMILLAN, 2011).

Com a Revolução Francesa a centralidade da vida do Estado migrou da figura do rei 
para uma ideia de nação – ainda que a acepção do termo não seja exatamente aquilo pela qual 
a compreendemos hoje (HOBSBAWM, 1982). Assim, os documentos antes de uso restrito aos 
reis e nobres se tornam bens públicos que deveriam ser guardados tendo em vista o fato de 
garantirem direitos do cidadão. Enquanto a chama revolucionária se espalhava pelo mundo 
Atlântico, arquivos de cunha público – também chamados de Arquivo Nacionais – surgiram 
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em diversos países como França (1790), Polônia (1809), Noruega (1817), Inglaterra (1838), 
Brasil (1838), Espanha (1866) e Canadá (1870).

Apesar disso, a relação entre o conceito de documento como forma de defesa dos 
direitos dos cidadãos e a segurança do Estado e de suas relações internacionais nem sempre 
foi harmônica e linear. Depois que os bolcheviques assumiram o poder na Rússia em 1917, os 
comissários soviéticos responsáveis pelas relações internacionais vasculhavam os arquivos da 
chancelaria do antigo império russo e faziam publicar os tratados secretos czaristas. Causava 
escândalo as menções ao desmembrando o Império Otomano ou aqueles que propunham aliciar 
o Reino da Itália para o lado dos Aliados na I Guerra Mundial. Tudo isso ajudou a alimentar 
uma repulsa geral contra a chamada velha diplomacia bismarckiana de tratados secretos, cada 
vez mais entendida como responsável pela própria guerra (MACMILLAN, 2011).

Exemplos como estes expõe duas faces da mesma questão. Ao mesmo tempo que os 
documentos estatais, incluindo os diplomáticos, após a Revolução Francesa, são pensados de 
modo a serem disponibilizados aos cidadãos, surgia a ideia de segurança do Estado, ordem 
social – conceitos que muitas das vezes se confunde com a manutenção do próprio governo – 
e principalmente a proteção de suas relações internacionais na busca pelo interesse nacional. 
Daí surge a ideia do Sigilo Documental nos documentos relativos à sua política externa.

HISTÓRIA DOS ARQUIVOS DIPLOMÁTICOS NO BRASIL

No Brasil, a história dos arquivos relativos à política externa remete ao momento em 
que a colônia portuguesa na América se torna a sede do império colonial português. Com a 
transmigração da corte lisboeta para o Rio de Janeiro, em 1808, muitas das representações 
estrangeiras instaladas na capital lusitana, assim como seus respectivos embaixadores, cruzam 
o oceano e instalam-se na nova capital (SCHWARCZ, 2002). Deste modo a Secretaria dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra do Reino de Portugal transferiu-se para a América e o 
fluxo de documentação das representações diplomáticas portuguesas, que antes dirigia-se para 
Lisboa, passou a ser encaminhada para o Rio de Janeiro (GLABER, 2013). 

Mesmo com o retorno da corte portuguesa para Lisboa, muito da estrutura de serviço 
exterior joanino seguiu existindo durante o período que antecedeu a independência até o 
estabelecimento da Secretaria dos Negócios Estrangeiros do Império do Brasil em 1823. O 
serviço exterior brasileiro funcionou sob a tutela da Secretária dos Estrangeiros por todo o 
período monárquico, vindo a ser substituído pelo Ministério das Relações Exteriores já em 
1889 após a Proclamação da República. Os acervos trazidos pelo serviço exterior português 
que permaneceram no Brasil foram sendo passados paras os diferentes órgãos sucessores 
que se sobrevieram e acrescidos de mais documentos, agora já sob a égide de um governo 
brasileiro independente (GLABER, 2013).
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Os arquivos da então Secretaria dos Negócios Estrangeiros e de seu sucessor, Ministério 
das Relações Exteriores, não foram criados para benefício dos historiadores e sim dos 
governantes e dos formuladores e agentes da política externa. Eles foram criados, mantidos 
e gerenciados de modo a ser consultados por poucos e com a finalidade de subsidiar as decisões 
e o exercício da política exterior brasileira. Durante todo o período monárquico e as primeiras 
décadas do século XX os acervos documentais foram mantidos fora do acesso aos cidadãos. 

Na década de 1940, após a onda valorização da cultura nacional e de seu patrimônio 
histórico e artístico, o Ministério das Relações Exteriores criou o Arquivo Histórico do 
Itamaraty. Ele seria um desmembramento do Arquivo do Serviço de Comunicações e deveria 
disponibilizar apenas documentos que não estivessem sendo consultados (BRASIL, 1942). 
No entanto uma série de restrições de acesse a diversas séries documentais. 

Em 1965, já dentro da Ditadura Militar, as restrições as consultas aos registros só 
poderiam ser feitas em documentos anteriores a 1900 e em casos envolvendo países do 
hemisférico americano esta reserva estendia-se até a data de 1918. Para acessá-los se fazia 
necessário atender critérios como idoneidade moral, comprovar matrícula e frequência em 
curso superior, apresentar obras publicadas anteriormente e explicar as razões da pesquisa 
(BRASIL, 1965).  

No final da década de 1960, diante dos esforços da ditadura em imprimir uma imagem de 
país moderno e em desenvolvimento, apesar da forte repressão, o governo do General Médici 
ampliou a data de acesso aos documentos diplomáticos. O Arquivo Histórico do Itamaraty 
passou a permitir acesso a documentos entre 1900 e 1940. Contudo, tal acesso só era permitido 
mediante a aprovação da Comissão de Estudos de História Diplomática (BRASIL, 1969a). 
Dentro do sentido de modernização iniciou-se um esforço no sentido de microfilmagem dos 
documentos e disponibilizá-los (BRASIL. 1969b).

Os acervos de valor histórico do Ministério das Relações Exteriores permaneceram 
juntamente com a Secretaria de Estado nas dependências do velho Palácio do Itamaraty 
até o início da década de 1970. A chancelaria se transferiu definitivamente para a nova 
capital Federal em 1972. A partir daí criou-se uma divisão nos acervos documentas. Registros 
anteriores a 1959 e que já não estivessem em tramitação deveriam ser mantidos no Rio de 
Janeiro enquanto os posteriores ou que contivessem assuntos tidos como correntes seriam 
levados para Brasília – para o Arquivo Central do Ministério das Relações Exteriores.

Essa mudança na estrutura arquivística do órgão estabeleceu uma divisão quanto às 
políticas de acesso ao Arquivo Central do Ministério das Relações Exteriores existente em 
Brasília e também aquele que permaneceu no Rio de Janeiro. Com a Redemocratização do 
país e a Constituição de 1988, na esteira das discussões sobre cidadania, o tema do direito à 
informação ganha novo fôlego e a questão sobre as restrições ao acesso aos documentos que 
permaneceram no Rio de Janeiro foi retomada.
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Buscou-se tratar a questão em um plano maior, discutindo uma nova política nacional 
de informações emanadas dos debates constituintes de 1988 e as mudanças nas leis de arquivo 
(PENNA FILHO, 1999). Apesar dos esforços, o aceso aos acervos não foi plenamente liberado 
e possuía restrições a consultas os documentos que contenham informações suscetíveis de 
pôr em risco a segurança do país e as relações do Brasil com terceiros países e organismos 
internacionais (BRASIL, 1988). O limite cronológico para o acesso aos documentos foi 
estendido de 1940 para 1958 ou mesmo períodos superiores. Contudo, ambos os casos só 
ocorreriam diante da aprovação da Comissão Permanente de Revisão do Arquivo Histórico3 
(BRASIL, 1988). O fato causou mal-estar junto aos pesquisadores de relações internacionais 
brasileiras e em setores da imprensa (PENNA FILHO, 1999).

Esta decisão por uma abertura gradual do acesso à informação estava diretamente 
relacionada a natureza dos documentos de seu acervo. Muitos dos registros eram considerados 
sensíveis e acreditava-se poderiam ter consequências negativas para a ação do Estado no 
plano internacional e o alcance dos interesses nacionais. Em linhas gerais os temas mais 
melindrosos que impediam uma liberação plena do acesso giravam em torno de questões de 
segurança internacional, fronteiras e limites e ações que pudessem sugerir interferência em 
assuntos internos de outros países (PENNA FILHO, 1999). 

Com a promulgação da Constituição de 1988 e seus princípios de proteção ao patrimônio 
e acesso à informação e da Lei de Arquivos (Lei n° 8.159) um novo cenário quanto a relação 
entre Arquivos e o direito à informação se configuraram. Em 1992 a Comissão Permanente 
de Revisão do Arquivo Histórico foi extinta e suas funções quanto a desclassificação 
dos documentos do Arquivo Histórico passaram para a Comissão de Estudos de História 
Diplomática. Mesmo essa última não obteve êxito em analisar todo o corpo documental 
localizado no Rio de Janeiro. Em 2011, por meio da portaria sem número de 16 de maio, 
baseado no parecer do Embaixador Gelson Fonseca Júnior, os documentos do acervo foram 
liberados para pesquisa por não apresentarem elementos que prejudicassem a atuação da 
política externa brasileira vigente naquele período histórico (BRASIL, 2011). 

As controvérsias acerca da liberação do acesso aos registros do Arquivo Histórico do 
Itamaraty no Rio de Janeiro podem ser entendidas dentro de um debate maior em torno do 
Patrimônio Arquivístico Brasileiro e, em última análise, da Memória. Eles manifestam ou 
valor histórico e social dos documentos nele contido, assim como evidenciam como que as 
normas relacionadas ao acesso aos acervos e as práticas previstas nestes revelam os conflitos 
de ideias sobre o tema e as disputas em torno da Memória e do Patrimônio. Por mais que as 
medidas tomadas quanto a estes arquivos pareçam descompromissadas refletem as relações 
de poder intrínsecas à produção e circulação de significados simbólicos vinculados a este 
conjunto documental.

3  Comissão Permanente de Revisão do Arquivo Histórico CPRAH era o órgão do Ministério das relações 
exteriores criado pela Portaria n° 593 de 12 de outubro de 1988, afim de conduzir prévia revisão da documentação 
histórica do Ministério visando à desclassificação dos documentos (PENNA FILHO, 1999).
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Nesta perspectiva, o conjunto de documentos diplomáticos que formam o Arquivo 
Histórico do Itamaraty no Rio de Janeiro, se analisado sob a perspectiva de Patrimônio Cultural, 
conforme apregoado na Constituição, faz dele um acervo importante dentro do Patrimônio 
Arquivístico Nacional. Entendemos como Patrimônio Arquivístico o conjunto dos arquivos 
de valor permanente, públicos ou privados, existentes no âmbito de uma nação, de um Estado 
ou mesmo de um município (ARQUIVO NACIONAL, 2004).

Assim sendo, o Estado (especificamente o próprio Ministério das Relações Exteriores) 
possui sobre este acervo uma dupla responsabilidade: tanto a de protegê-lo como espaço de 
memória do próprio Itamaraty, como o de promover sua utilização quanto Patrimônio Cultural 
Brasileiro. Podemos definir que as ações desenvolvidas pelo Governo no sentido de proteger, 
conservar e disponibilizar estes conjuntos de documentos públicos como também uma Política 
Cultural. A forma como o Estado organiza seu aparelho burocrático, por meio da legislação, 
no sentido de viabilizar a gestão documental e as providências para franquear sua consulta 
são medidas importantes no sentido de atender as necessidades culturais de sua população na 
construção social de seu passado (MEDEIROS, 2011).

ARQUIVOS DIPLOMÁTICOS COMO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL

O conjunto de documentos produzidos, recebidos ou acumulados pelo Ministério 
das Relações Exteriores no decorrer de sua história foram mantidos como instrumentos que 
possibilitassem a correta apreciação de qualquer questão internacional que exigisse o exame 
prévio do desenvolvimento do assunto. Parte importante deste processo estava relacionado 
ao exame da documentação antecedente, o arrolamento de mapas e o escrutínio de todas as 
fontes possíveis. Este procedimento do Ministério teve como resultado acidental a manutenção 
da memória, seja institucional seja nacional, e a proteção de uma parte importantíssima do 
patrimônio arquivístico brasileiro (ALMEIDA, 1988).

Considerando que com a Constituição de 1988 os documentos arquivísticos foram 
elevados em condições de igualdade com os demais patrimônios matérias e imateriais – os 
monumentos, bens de valor histórico, artístico e cultura, os sítios arqueológicos, assim como 
paisagens naturais notáveis – documentos de caráter biblioteconômicos ou mesmo arquivísticos 
passaram a ser entendidos como elementos importantes na formação do patrimônio nacional 
graças ao seu de grande valor histórico, artístico e cultural. 

Sob esta perspectiva as ações desenvolvidas pelo próprio Ministério das Relações 
Exteriores no sentido de proteger, conservar e disponibilizar estes conjuntos de documentos 
públicos são também uma forma de Política Cultural (MEDEIROS, 2011). Medidas no sentido 
de gestão adequada de documentação de caráter permanente e as providências para possibilitam 
sua consulta são meios importantes no sentido de atender às necessidades culturais do público 
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que o procura e de contribuir na construção social do passado das relações exteriores brasileiras 
e da própria história do Brasil.

Não obstante às normas jurídicas, tanto em nível federal quanto institucional, 
determinarem o livre acesso aos documentos custodiados pelo Arquivo Histórico do Itamaraty 
no Rio de Janeiro, este foi por muito tempo dificultado por questões técnicas. Métodos 
de arranjo documental pouco claros e a ausência de instrumentos de busca e recuperação 
da informação eficientes que permitissem aos pesquisadores perscrutar toda a variedade e 
amplitude de registros armazenados no acervo acabava por tornar o cidadão virtualmente 
impedido de ter acesso a boa parte da documentação existente (PENNA FILHO, 2011).

Conforme apregoado pela Lei de Arquivos (Lei nº 8 159 de 1991), a Gestão dos Acervos 
Permanentes pressupõe tanto a organização dos acervos, quanto a sua disponibilização para 
consulta. Refinando ainda mais tais premissas podemos considerar que as atividades de um 
Arquivo Permanente são qualificadas em: Arranjo, Descrição, Publicação, Conservação e 
Referência (PAES, 2004). Arranjo é a reunião e ordenação adequada de toda a documentação. 
Descrição é o conjunto de procedimentos que permitem a elaboração de instrumentos de 
busca e recuperação da informação; Publicação é a criação de meios que permita o acesso e 
a consulta aos documentos (BELLOTO, 2006).

A elaboração de instrumentos de busca faz parte do amplo processo de descrição e 
é uma atividade própria dos arquivos permanentes. Um processo intelectual de sintetizar 
elementos formais e conteúdo das unidades de arquivamento. Estes permitem a produção de 
guias, inventários, catálogos e índices (PAES, 2004). Sua importância prática reside no fato 
de ser o elo suficiente e necessário entre as necessidades informacionais do pesquisador e os 
dados registrados nos documentos do arquivo histórico (BELLOTO, 2006). 

Neste sentido, em 2016 foi realizado um Diagnóstico do Arquivo Histórico do Itamaraty 
no Rio de Janeiro. Durante seu processo de elaboração foram contabilizados um total de 
37 instrumentos de busca e recuperação da informação. Destes, 18 eram relacionados aos 
conjuntos documentais relacionados as atividades do Itamaraty enquanto as outras 19 são 
voltadas para a descrição de arquivos pessoais de membros do corpo diplomático. 

Considerando que não havia Arranjo sistematizado do acervo, as grandes subdivisões 
entendidas até então estavam descritas em instrumentos autointitulados de “catálogos” – 
mesmo que não possuíssem as características típicas deste. Eles eram organizados sem uma 
metodologia definida em um método que conjugava tipologias documentais, órgãos produtores 
e mesmo assuntos. Entendia-se, à época, como Descrição o conjunto de procedimentos que 
leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de 
instrumentos de pesquisa. Especificamente os catálogos tidos como instrumento de pesquisa 
organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a 
descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma sumária 
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ou analítica (ARQUIVO NACIONAL, 2004), os instrumentos de busca e recuperação da 
informação encontrados na Seção de Arquivo Histórico do Itamaraty não necessariamente 
atendiam a essas funções. Enquanto alguns catálogos chegavam ao nível de descrição da peça 
documental existia outros que descreviam grupos de documentos com quantidades variadas, 
o que demonstrava falta de padronização nos critérios de confecção e de abrangência na 
construção do instrumento.

Diante disto se fazia necessário a definição de um novo Quadro de Arranjo intelectual 
com critérios lógicos e sistemáticos que respeitasse os fundos documentais existentes e uma 
readequação e modernização dos instrumentos de busca e recuperação da informação. Em 
2017 foi elaborado um novo Quadro de Arranjo documental dos fundos existentes no acervo 
e iniciou-se a elaboração de novos instrumentos de busca e recuperação da informação. 

Foram elaborados a partir deste ano os Inventário do Arquivo Histórico do Itamaraty 
especialmente dedicados a descrição dos documentos produzidos, recebidos ou acumulados 
pelo Ministério das Relações Exteriores, assim como pelos órgãos que o antecederam. Eles 
se propõem a ser instrumentos de pesquisa que descrevam as unidades de arquivamento da 
instituição e que obedeça a uma ordenação lógica. Esta metodologia procura sintetizar as 
séries documentos existentes indicando sua localização física nas instalações dos depósitos – 
o que facilita sua identificação pelos técnicos responsáveis pela recuperação da informação, 
elimina a necessidade de outros instrumentos de localização física dos documentos e retira 
a exclusividade do conhecimento da localização de determinadas séries de apenas alguns 
funcionários.

Estas novas versões elaboradas desde então surgiram da necessidade de apresentar os 
registros pertencentes aos fundos da Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra do 
Reino de Portugal, Secretaria dos Negócios Estrangeiros do Império do Brasil e Ministério 
das Relações Exteriores. Eles buscam sintetizar dentro de instrumentos baseados no respeito 
aos fundos documentais e em uma organização multinível uma série de outros métodos de 
busca baseados em tipologias documentais, personalidades envolvidas, órgãos e instituições 
ou mesmo cronologia criados em um arco temporal que compreende as décadas de 1920 a 
1970. Criaram-se assim instrumentos que permitissem uma visão geral, lógica e sintética dos 
fundos com suas séries e subséries. 

Outro elemento importante neste processo de dar maior visibilidade a esta nova forma 
de Arranjo intelectual dos acervos e a seus instrumentos de busca foi a disponibilização destes 
na web. Desde 2017 os inventários do Arquivo Histórico do Itamaraty estão hospedados no 
site do Centro de História e Documentação Diplomática – CHDD4. Esse fato permitiu que uma 
quantidade maior de pesquisadores, principalmente aqueles oriundos de outras localidades 
que não o Rio de Janeiro, acessassem os instrumentos de busca, ampliando com isso a procura 
por consulentes de outras localidades. 

4  http://funag.gov.br/chdd/index.php/catalogos 

http://funag.gov.br/chdd/index.php/catalogos
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Deste modo o Arquivo Histórico do Itamaraty busca fazer valer tanto o apregoado pela 
legislação no sentido de permitir o livre acesso aos documentos custodiados por ele, quanto 
como o de promover sua utilização quanto Patrimônio Cultural brasileiro. A eliminação dos 
entraves técnicos que impediam uma maior e melhor compreensão dos arquivos por meio 
da adoção de métodos de arranjo intelectual claros e da disponibilização de instrumentos de 
busca e recuperação da informação eficientes, possibilitam aos pesquisadores perscrutar toda 
a riqueza do patrimônio documental armazenado no Arquivo Histórico do Itamaraty no Rio 
de Janeiro e buscam com isso dar sua contribuição de modo a equacionar o secular conflito 
entre a necessidade de segurança do Estado e o direito de acesso à informação. 
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POLÍTICA DE DIFUSÃO CULTURAL NOS ARQUIVOS 
HISTÓRICOS DA FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

Bruna Gomes Borges Barcellos1 
Elisabete Gonçalves de Souza2

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar como a Fundação Casa de 
Rui Barbosa vem realizando programas de difusão de seu patrimônio documental. 
Para isto, fez-se necessário uma análise sobre o papel social dos arquivos, na 
perspectiva do acesso à informação, à cultura e à memória. Discute como a memória 
pode ser construída para manutenção do poder invisibilizando alguns grupos sociais. 
Destaca que a educação patrimonial nos arquivos tem um papel relevante para 
a democratização da cultura e o acesso à informação e que a incorporação do 
patrimônio por toda a sociedade ajuda na formação de cidadãos que se reconheçam 
como parte desse patrimônio histórico-cultural. Por fim, analisa o módulo “Jogos” 
no sítio Escravidão, Abolição e Pós-abolição, iniciativa inovadora que pode servir 
de modelo para atividades educativas em instituições arquivísticas.
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INTRODUÇÃO

Neste artigo, entendemos o arquivo como uma ferramenta importante capaz 
de ampliar nossa reflexão acerca do que entendemos como educação patrimonial, 
que se dá por meio do patrimônio documental das instituições arquivísticas. 

 A partir do entendimento da responsabilidade diante do acesso à informação, 
o estudo pretende abordar a relação informação, cultura e memória na perspectiva 
da educação patrimonial, tendo como objeto a difusão cultural em arquivos. Procura 
mapear as principais ações culturais e educativas desenvolvidas por arquivos tendo 
como objeto de análise as atividades realizadas pelo Arquivo Histórico da Fundação 
Casa de Rui Barbosa, destacando sua ação inovadora de incluir jogos educativos 
como estratégia de difusão de seus acervos.  Busca-se, com este trabalho, estabelecer 
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redes de diálogo, visando pensar o lugar dos arquivos no contexto da difusão de conhecimento 
e informação a partir das práticas educativas, como forma de aproximar o cidadão comum 
dos Arquivos. 

A escolha da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) como campo empírico deste 
trabalho se deu devido a sua estratégia inovadora para sistematizar o serviço de difusão cultural 
do seu patrimônio documental por meio de jogos online, cuja matriz de referência pauta-se 
em atividades lúdicas de conhecimento de crianças e jovens como jogo da memória, o caça-
palavras entre outras. Por ser uma das principais instituições arquivísticas do Brasil, sabe-se 
que suas boas práticas tendem a se estender para outras instituições. 

Considerando tais apontamentos, foi possível chegar aos questionamentos que nortearam 
este trabalho. Como os temas arquivo, memória e patrimônio se relacionam nos Arquivos? 
De que forma ações culturais e educativas, como as desenvolvidas pelo Arquivo Histórico 
da Fundação Casa de Rui Barbosa, vem contribuindo para difusão de nosso patrimônio 
documental? 

Nos últimos anos temos visto um avanço das políticas públicas em prol da difusão 
do patrimônio cultural brasileiro, ação essa consolidada com a criação, em 2010, do Plano 
Nacional de Cultura com vista à criação de um Sistema Nacional de Cultura.  Mas, apesar 
de a difusão cultural ser uma das funções arquivísticas, só recentemente ela vem ganhando 
destaque nas ações de educação dos Arquivos sendo por isso relevante abordá-la.

Em termos metodológicos, trata-se de pesquisa exploratória pautada em revisão de 
literatura, seguida de observação e análise de uma ação cultural especifica: a criação de jogos 
online, recurso usado pelo projeto Escravidão, Abolição e Pós-Abolição, desenvolvido pela 
FCRB, uma iniciativa inovadora de educação patrimonial que pode servir de modelo para 
atividades educativas em instituições arquivísticas.

ARQUIVOS COMO LUGARES DE INFORMAÇÃO, CULTURA E 
MEMÓRIA

 O cenário atual arquivístico vem sofrendo transformações, tanto no que tange ao 
modo de olhar seu objeto – o documento, os métodos de trabalho, como também a sua prática 
no que diz respeito aos profissionais da área.3 De acordo com Gomes (2010), estas mudanças 
vêm ocorrendo, devido ao reconhecimento de que os arquivos, além da função jurídico-
administrativa, também possuem a dimensão sociocultural apoiada em políticas públicas de 
usos mais amplos do patrimônio documental. Nesse sentido, Delmas (2010) aponta quatro 
finalidades fundamentais dos arquivos: 

3 O arquivista atualmente deve englobar além das tradicionais atividades inerentes à profissão, como 
organização, classificação e descrição de documentos; o aprendizado de ferramentas tecnológicas disponíveis; 
a dimensão educativa dos arquivos; ter competência para refletir sobre o seu fazer arquivístico, para ampliar e 
produzir o conhecimento específico da área.
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Os arquivos servem para provar, lembrar-se, compreender e identificar-se. Provar 
seus direitos é uma utilidade jurídica e judiciária. Lembrar-se é uma utilidade de 
gestão. Compreender é uma utilidade científica do conhecimento. Identificar-se pela 
transmissão da memória é uma utilidade social. (DELMAS, 2010, p. 21).

Parte-se da premissa de que os arquivos funcionam como “lugares de memória” 
(NORA, 1993), e que a memória coletiva é socialmente construída, reflexo das sociedades 
que estão sempre em transformação. 

Halbwachs (2011), também entende a memória como uma construção social que 
pertence ao grupo, sendo a memória individual dependente das lembranças coletivas.  O 
indivíduo isolado não é capaz de sustentar as lembranças por muito tempo. Ele necessitará 
do apoio dos testemunhos de outros para alimentá-las e (re)memorá-las. Para Halbwachs o 
processo de recordação depende dos quadros sociais que compõem a memória, já que “[...] 
nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate 
de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos” 
(HALBWACHS, 2011, p.30).

Segundo Nora (1993), com o fim das “sociedades-memória”, foi preciso criar lugares 
para preservação dos testemunhos, dos documentos, imagens e outros tipos de vestígios, sendo 
os arquivos, segundo o autor, os lugares dotados de uma “memória arquivística”, que se

[...] apoia inteiramente sobre o que há de mais preciso no traço, mais material do 
vestígio, mais concreto no registro, mais visível na imagem [...] o que nós chamamos 
de memória é, de fato, a constituição gigantesca e vertiginosa do estoque material 
daquilo que nos é impossível lembrar, repertório insondável daquilo que poderíamos 
ter necessidade de nos lembrar. (NORA, 1993, p.15).

Para Nora (1993), os arquivos seriam lugares particularmente ligados à tarefa de fazer 
recordar um determinado passado, pois a memória é seletiva, nem tudo é lembrado, nem 
tudo é gravado, nem tudo é registrado, ou seja, para lembrar é necessário esquecer. Memória 
e esquecimento, na preceptiva dos lugares de memória, são conceitos que andam juntos.  A 
memória é permeada de sentido não só do que ocorreu no passado, mas também do tempo 
presente e de seus conflitos e, como fenômeno social, está sujeita a flutuações, transformações 
e mudanças ao “sabor” do momento em que ela está sendo articulada.

Le Goff (2003), ao pensar os arquivos por meio da relação “política e poder”, entende a 
memória como instrumento e objeto de poder, nos levando a refletir sobre qual seria a memória 
preservada pelos arquivos. Segundo o autor, tanto a memória coletiva quanto a individual são 
suscetíveis às “[...] manipulações conscientes ou inconscientes que o interesse, a afetividade, 
o desejo, a inibição, a censura [...]” (LE GOFF, 2003, p. 422) exercem sobre elas. 

Portanto, a memória coletiva pode ser utilizada por grupos sociais que dominam as 
sociedades históricas ao longo dos tempos, selecionando-as, manipulando-as ao seu favor. 
Por essa razão, faz-se necessária a compreensão política da memória. Segundo Magalhães 
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(2009), há uma estreita relação entre memória e patrimônio, construída com objetivo da 
manutenção do poder por um grupo social. Para tanto, “[...] é criado um discurso oficial que 
tende a desconsiderar a diversidade de memórias/identidades em um processo de controle e 
manipulação da memória” (MAGALHÃES, 2009, p.7).

 No Brasil, tivemos um projeto de nação criado através de políticas públicas que 
valorizavam o passado luso-brasileiro, agrário e escravagista de nossa cultura em detrimento 
da cultura de outros segmentos sociais, como os negros e índios, o que fez com que a maioria 
da população olhasse com indiferença esse patrimônio, não se sentisse representado nele. 
(JARDIM, 1995, p.3). Nesse sentido, acreditamos que a educação patrimonial adquire 
importância fundamental neste processo, podendo evitar o controle de um determinado grupo 
sobre o patrimônio, e assim, sobre os processos de ocultamento e visibilidade fundamental 
na constituição de identidades. 

ARQUIVOS, PATRIMÔNIO CULTURAL E EDUCAÇÃO

A ideia de transformar os arquivos em espaços educativos não é nova, pois, desde a 
década de 1980, quando ocorreram importantes transformações nas práticas e nos instrumentos 
didático-pedagógicos, o uso de fontes primárias diferenciadas, entre elas o documento 
manuscrito, tem se tornado uma possibilidade na abordagem de assuntos ligados à Educação 
e à História. 

Parte considerável da literatura especializada da área arquivística, identifica que os 
aspectos práticos e conceituais da educação patrimonial foram introduzidos por ocasião do 1º 
Seminário sobre o Uso Educacional de Museus e Monumentos, realizado no Museu Imperial, 
na cidade de Petrópolis, RJ, em 1983. 

Na década de 1990, o significado de patrimônio e educação patrimonial foi amplamente 
divulgado com a elaboração do “Guia Básico de Educação Patrimonial” que, de acordo com 
a definição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), envolve a 
noção de materialidade e imaterialidade, ou seja, nem sempre o patrimônio está diretamente 
associado ao tangível, podendo também estar na dimensão do intangível. Nesse sentido, existe 
um valor simbólico atrelado ao conceito de patrimônio, principalmente se tomarmos como 
elemento principal a dimensão cultural.

Segundo Horta, Grunberg e Monteiro (1996, p. 4), a educação patrimonial é um 
método de trabalho educacional “[...] que tem o Patrimônio Cultural como fonte primária de 
conhecimento e enriquecimento individual e coletivo”.  E mais adiante acrescentam: 

[...] um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual 
e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações 
da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho 
da Educação Patrimonial busca levar as crianças e os adultos a um processo ativo 
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de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os 
para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos 
conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural. (HORTA, GRUNBERG, 
MONTEIRO, 1999, p. 6).

Todavia, devemos levar em consideração que essa metodologia foi criada para se 
trabalhar com patrimônio material em museus históricos. No entanto, vemos que ao longo 
dos anos, ações envolvendo a educação patrimonial, vêm sendo incorporadas por outras 
instituições como as escolas, os Arquivos, os Centros de Memórias, entre outras, com a 
intenção de aproximar a sociedade de seu patrimônio cultural e, com isto, contribuir com a 
democratização do acesso à cultura e promoção da cidadania. 

No caso dos Arquivos, instituições onde durante décadas a visão jurídico-administrativa 
foi hegemônica, percebemos que a questão da guarda e preservação dos documentos se 
sobrepunha à sua difusão enquanto memória coletiva, entendida aqui como fruto de processos 
e construções sociais.  

Nessa direção a educação patrimonial em Arquivos é uma excelente metodologia 
de difusão cultural, no sentido de que “[...] esta memória arqueologizável frequentemente 
identificada sob a noção de patrimônio documental arquivístico [...]” (JARDIM, 1995, p.8 
grifos do autor), guarda contradições que precisam ser tensionadas.  

Como observa Fratini (2009): 

A educação patrimonial pode contribuir de forma muito relevante para a democratização 
da cultura e ao acesso à informação, para a incorporação do patrimônio por toda a 
sociedade – não somente por alguns –, e para a formação de cidadãos capazes de se 
reconhecer como parte desse patrimônio histórico-cultural. (FRATINI, 2009. p. 41).

No que diz respeito à sua sistematização, o IPHAN merece papel de destaque, pois 
se converteu na principal agência do governo federal para consolidar e ampliar a educação 
patrimonial no Brasil, função que tem realizado através da implantação e gerenciamento de 
projetos e políticas públicas desenvolvidos em parcerias com escolas, universidades, entidades 
da sociedade civil, entre outras. (FLORÊNCIO et. al., 2014)

No entanto, a prática e a literatura nacional, estão caminhando em busca do devido espaço 
para reflexões a respeito do papel social dos Arquivos, através da educação patrimonial. Isso 
se deve ao fato de que durante muito tempo, as instituições de custódia de arquivos, visavam 
apenas à guarda de massas documentais. Mesmo nos Arquivos mais organizados, o fazer 
arquivístico girava em torno de metodologias e melhores práticas para ordenação dos conjuntos 
documentais. Ainda hoje, no Brasil, existe a visão de que arquivos servem exclusivamente para 
apoiar as funções administrativas dos órgãos aos quais estão subordinados ou como um espaço 
privilegiado para o desenvolvimento de projetos de pesquisa pela comunidade acadêmica.

São poucos os estudos acadêmicos sobre Arquivo e Educação, a prova disso é a 
centralização - por cerca de 30 anos - de estudos sobre o tema em um único autor: a historiadora 
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Heloísa Belloto.  Porém, para além de artigos e capítulos produzidos pela autora - referência 
na área - temos visto surgir novos pesquisadores se debruçando sobre o assunto. De acordo 
com Jaccoud (2018), a partir da primeira década deste século, podemos citar: Renata Fratini 
(Unesp), Ivana Parrela (UFMG), Priscila Gomes (Unirio), Adriana Koyama (Unicamp) e 
Taiguara Aldabalde (UFES).

Esse aumento considerável de estudos na área se deve também ao investimento realizado 
pelo governo brasileiro que, por meio da aprovação do Projeto de Emenda Constitucional, 
conhecido como PEC 150/2003, acrescentou à Constituição Federal o Art. 216-A, garantindo a 
destinação de recursos à cultura4 por parte do governo, Distrito Federal, estados e municípios. 
(SOARES, 2018). Ação esta consolidada em 2010, com a aprovação do Plano Nacional de 
Cultura (PNC).

No que diz respeito à difusão cultural, o PNC destaca a formação continuada do 
professor, com vista ao acesso aos bens culturais e à criação cultural, por meio de experiências 
que mantenham “[...] viva a curiosidade e a criatividade do professor para que possa levá-las 
para a sala de aula”, sendo, para isso, importante aproveitar “[...] as instituições culturais das 
localidades dos professores, como museus, memoriais, arquivos, entre outros” (BRASIL, 
2010, p.49)

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM ARQUIVOS: A EXPERIÊNCIA DA FCRB

Algumas das principais instituições arquivísticas no mundo, com o intuito de aproximar 
cada vez mais o público escolar e o cidadão comum dos arquivos, estão usando a educação 
patrimonial como estratégia para a promoção, difusão e preservação de seus acervos. A França, 
por exemplo, realiza ações educativas com base no patrimônio documental desde 1950, e o 
NARA (National Archives and Records Administration), nos Estados Unidos, foi o pioneiro a 
disponibilizar em seu sítio material pedagógico aos professores com a temática da educação 
patrimonial. 

No Brasil em 2003, em uma ação inovadora, o Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte (APCBH) 5, lançou um vídeo institucional voltado para o público escolar: Vídeo 
documento: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – recurso que foi incorporado 
às visitas monitoradas nas dependências do Arquivo, inaugurando uma interlocução com 
preceitos da Educação Patrimonial.  Em 2007 a instituição criou um material de apoio 
destinado a orientar os professores sobre conceitos e atividades da instituição, a cartilha 
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte: informação e memória. Ainda hoje a cartilha 

4 Em 2014 uma nova PEC (n. 421/14) ampliou o orçamento da Cultura no Brasil. A proposta aprovada 
estabeleceu um piso constitucional para a área nas três esferas de governo, cabendo ao Ministério da Cultura o 
direito a 2% da receita de impostos da União, já no caso dos estados e municípios 1,5% e 1%, respectivamente.
5  O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH) foi criado em 1991, mesmo ano de criaçãoda 
Lei 8.159, a Lei Nacional de Arquivos brasileira. O arquivo possui uma visão diferenciada das demais instituições 
arquivística, investindo, desde o início de sua criação, em atividades de difusão como organização de palestras e 
exposições, o que vêmsendo realizadas desde 1993, e em ações educativas.
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é considerada, pela literatura arquivística, um modelo para outras instituições, pois apresenta 
discussões sobre gestão documental, preservação e difusão do acervo, de uma forma bem 
simples e didática, inclusive oferecendo atividades lúdicas para os alunos.

Na cidade do Rio de janeiro, o Arquivo Nacional (AN)6, instituição de referência no 
que diz respeito à guarda, preservação e políticas de difusão em arquivo no Brasil, apenas 
recentemente, em 2017, criou uma seção voltada para a Educação em Arquivos (sigla EDARQ), 
apesar de realizar há algum tempo atividades com alguma aproximação com  a educação 
patrimonial como visitas guiadas, exposições, oficinas e palestras

Por sua vez, a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), localizada, no bairro de Botafogo, 
também na cidade do Rio de Janeiro, destaca-se na promoção de atividades voltadas para a 
educação patrimonial. Trata-se de uma instituição pública federal, vinculada ao Ministério 
da Cultura, sendo um espaço propício ao trabalho intelectual, através do atendimento a 
pesquisadores, consulta de livros e documentos e preservação da memória nacional. 

 Antes de se tornar uma Fundação, o prédio era residência de Rui Barbosa7 e sua família. 
Após a sua morte, em 1923, o Governo Federal comprou a casa juntamente com a biblioteca 
e o arquivo do político, incorporando-os, assim, ao Patrimônio Público. Em 1930 o Museu 
Casa de Rui Barbosa foi inaugurado, sendo o primeiro museu brasileiro do gênero – um Museu 
Casa. 

 Desta forma, a FCRB se destaca pela importância do seu patrimônio histórico e cultural, 
presentes em seu museu, arquivos e biblioteca, assim como pela preservação do seu acervo 
e pelas suas atividades educativas voltadas para difusão do conhecimento. 

 Portanto, a FCRB se sobressai por desenvolver atividades como: a manutenção, 
preservação e difusão do seu museu e jardim histórico, sendo um ambiente atrativo para 
turistas e cidadãos que se interessem por conhecer a vida de Rui Barbosa. 

Ao visitarmos o site da instituição, percebe-se que além de promover a preservação e 
difusão do acervo documental com o apoio de seus laboratórios técnicos, a FCRB também 
possui programas de desenvolvimento de estudos e pesquisas em suas áreas de atuação, a 
saber: documentação e preservação. Também, promove ações culturais através de exposições 
e fomenta a produção intelectual através eventos acadêmicos, como encontros e palestras 
(FCRB, 2019).

6 Atualmente o Arquivo Nacional (AN) ocupa posição central junto ao Sistema de Gestão de Documentos 
de Arquivo - SIGA, o Conselho Nacional de Arquivo � CONARQ e o Sistema Nacional de Arquivos � SINAR. 
O AN possui um vasto acervo que remonta à História do Brasil, com mais de 55 quilômetros em documentos 
textuais, entre outras tipologias documentais, como mapas, fotografias, filmes e entre outros. Outro aspecto 
que deve ser levado em consideração é que, por razões de cunho histórico e político, o AN hoje está submetido 
hierarquicamente ao Ministério da Justiça e não ao Ministério da Cultura, o órgão responsável pela preservação do 
patrimônio documental arquivístico.  
7 Rui Barbosa de Oliveira (1849 - 1923) foi uma personalidade brasileira muito importante para história do 
país, se destacando principalmente como advogado, jornalista, jurista, político, diplomata, ensaísta e orador. Atuou 
na defesa do federalismo, do abolicionismo e na promoção dos direitos e garantias individuais.
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 Segundo Coelho (2008, p.33), “[...] a ação cultural tem sua fonte, seu campo e seus 
instrumentos na produção simbólica de um grupo”. O que Coelho busca nos dizer ao fazer 
tal afirmação é que a produção simbólica de um grupo é fundamental para conhecê-lo, e 
que esta envolve a personalidade e a expressividade dos indivíduos de uma comunidade, 
proporcionando a produção de determinados produtos culturais, que são compartilhados por 
meio da interatividade e trocas de experiências. Em outro momento Coelho nos diz que a ação 
cultural 

[...] além definir-se como área específica de trabalho, ensino e pesquisa, começou a 
constituir-se num conjunto de conhecimento e técnicas com o intuito de administrar 
o processo cultural [...] inclusive no reconhecimento do patrimônio e da identidade 
coletiva. (COELHO, 2008, p. 10).

Como vimos, a difusão cultural e educativa é realizada em algumas instituições 
arquivísticas brasileiras através de palestras, seminários, exposições, visitas guiadas, cursos, 
debates, entre outras atividades. Porém, ao se pensar a função social dos arquivos espera-
se que sejam realizados não apenas eventos esporádicos, mas implementado um programa 
sistemático visando aproximar o público em geral, com o intuito de dar acesso à informação 
e fomentar a criação de conhecimentos (CABRAL, 2012).

De acordo com Bellotto (2004, p. 228), a ideia de pensar o arquivo como um espaço de 
difusão cultural permite duas estratégias de ação, que seriam a difusão de “[...] elementos de 
dentro do arquivo para fora [...]”, buscando atingir um maior campo de abrangência, e “[...] 
o retorno dessa mesma política, acenando com atrativos no recinto do arquivo”.

Na FCRB são realizadas atividades de difusão cultural e educativas, de modo a fomentar 
a produção e o interesse intelectual da sociedade por seu patrimônio documental. Dentre as 
atividades promovidas pela instituição, podemos ressaltar as exposições das coleções abrigadas 
no Museu Casa de Rui Barbosa.

 Também vale destacar, como uma das medidas de difusão cultural promovidas pela 
instituição, a promoção de eventos científicos e acadêmicos, voltados para produção de 
conhecimento. As principais áreas abordadas são: Arquivologia, Biblioteconomia, História e 
Museologia. As atividades envolvem palestras, debates, seminários, colóquios, entre outros. 
Seus eventos buscam interdisciplinaridade, seja para os pesquisadores ou para estudantes 
universitários das áreas citadas. 

Ademais a instituição promove a divulgação do seu acervo também virtualmente, 
utilizando as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como, por exemplo, ao anunciar 
seus eventos através das redes sociais, além de oferecer, aos usuários que não puderem se 
deslocar até sua sede, a transmissão simultânea das mesas na íntegra através do seu canal no 
Youtube.
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JOGOS INTERATIVOS COMO ESTRATÉGIA DE DIFUSÃO CULTURAL

Uma estratégia recente adotada pela FCRB, por meio de seu Programa de Educação 
Patrimonial, como instrumento para difusão do seu acervo, foi a introdução dos jogos educativos 
digitais. Dessa maneira, foi promovido pelo Serviço de Arquivo Histórico Institucional (SAHI)8, 
órgão subordinado ao Centro de Memória e Informação (CMI), o desenvolvimento, no ano de 
2015, do sítio eletrônico Escravidão, Abolição e Pós-abolição, um repositório com diversas 
atividades envolvendo o tema incluindo jogos online.  O objetivo deste projeto era criar um 
espaço virtual para difundir o conhecimento histórico com temáticas referentes à escravidão 
africana no Brasil, o movimento de sua abolição e o período pós-abolição, tendo por base 
documentos pertencentes ao acervo da FCRB. 

Para o desenvolvimento do projeto, a FCRB formou parcerias com Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), por meio de seu Laboratório de Automação 
de Museus, Bibliotecas Digitais e Arquivos (LAMBDA), que ficou responsável por toda parte 
de programação da webpage e suporte necessário nos assuntos relacionados à tecnologia 
da informação. O sítio Escravidão, Abolição e Pós-abolição é composto por oito módulos: 
Home, Exposições, Jogos, Estante Digital, Vocabulário Controlado, Sítios Correlatos, Quem 
Somos e Fale Conosco.

O módulo “Exposições” abriga a dois catálogos digitais com textos e as imagens das 
exposições “Registro da Escravidão na Vida Privada” e “Abolição e Seus Registros na Vida 
Privada”, que foram exposições apresentadas ao público na FCRB nos anos de 2013 e 2014, 
respectivamente. O site também disponibiliza a exposição “Registro da Escravidão na Vida 
Privada (Vol.2)”, esta desenvolvida em ambiente digital disponível online no sítio.

O módulo “Vocabulário Controlado” disponibiliza cerca de 350 termos encontrados em 
documentos e na bibliografia sobre o tema escravidão, abolição e pós-abolição. Já no módulo 
“Sítios Correlatos”, encontramos links para sítios e repositórios institucionais que contêm 
teses, dissertações, monografias e outros conteúdos sobre o tema. Os outros dois módulos 
são “Quem Somos”, que apresenta a equipe que trabalhou no projeto, e “Fale Conosco”, que 
indica opções para os usuários entrarem em contato com a instituição, principalmente para 
tirar dúvidas sobre o sítio. 

O que difere esse projeto de outros de difusão de cultural de acervos arquivísticos é a 
disponibilização online de cópias digitais dos documentos selecionados e a criação de uma 
página de jogos digitais voltados para um público jovem entre 14 a 18 anos. O jogo pode ser 
utilizado como ferramenta pedagógica em aulas da disciplina de história e artes, basta um 
computador ou tablet e acesso a internet (JACCOUD, 2018).

8  A equipe do SAHI é interdisciplinar, contendo arquivistas, historiadores, professores, pesquisadores e 
profissionais da área de tecnologia da informação. Esta equipe multidisciplinar pode escolher com propriedade 
a diversidade dos documentos selecionados para o projeto, pois possuem experiência com jovens tanto do nível 
fundamental como de nível médio de escolaridade. 
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Figura 1 – Página do módulo “jogos”

Fonte: FCRB (2019)

O Módulo “Jogos” (Figura 1), se subdivide em quatro jogos: palavras cruzadas, quiz9, 
jogo da memória e desafio da transcrição, baseado em conhecimentos paleográficos. 

De acordo com Fratini (2009, p. 45), trata-se de uma experiência nova já que

[...] os recursos da Tecnologia da Informação podem fornecer soluções [...] inovadoras 
para as atividades educativas em arquivos, sobretudo para o público jovem, através de 
jogos interativos para computadores ou acessíveis na internet, envolvendo documentos 
de história, outras disciplinas e aspectos. (FRATINI, 2009, p.45)

O acervo selecionado para compor os jogos foi pensado de forma que o jogador pudesse 
jogar sem intermediários, propondo um novo modelo de aprendizado, baseado na experiência 
lúdica que envolve o jogo e usuário. Conforme explicitado por Leandro Jaccoud, um dos 
responsáveis pela idealização do módulo.

[…] procurou-se, durante toda a etapa de prospecção documental, selecionar 
aqueles registros em que a escravidão e o seu processo de extinção fossem tratados 
explicitamente. [...] Tal preocupação se justifica por ser o conteúdo do módulo 
educacional dirigido a um público alvo que, provavelmente, não domina os assuntos 
destacados em sua plenitude e que deverá acessá-los sem a mediação de um profissional 
especialista. (JACCOUD, 2018, p.102).

 Dentre os itens selecionados para o corpus documental dos jogos, destacam-se os 
documentos iconográficos como fotografias, charges e caricaturas. Além disso, encontramos 
documentos textuais como correspondências, documentos oficiais, cartões de visita e periódicos 
antigos.

9 Quiz é um jogo de perguntas que tem como objetivo fazer uma avaliação dos conhecimentos sobre 
determinado assunto, neste caso, sobre a temática de Escravidão, Abolição e Pós-Abolição.
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Figura 2 – Página do jogo “Teste seus conhecimentos em leitura paleográfica�

Fonte FCRB (2019)

 O jogo, “Teste de conhecimento de leitura paleográfica” (Figura 2), coloca o usuário 
em contato com trechos de documentos antigos e indica como desafio a sua transcrição.  
Apesar de não ser um jogo interativo (na acepção do termo)10, pois não envolve a exibição 
do documento na íntegra de modo a permitir, por parte do usuário, a escolha do trecho a ser 
transcrito, mas apenas o indica e instruiu como realizar a tarefa. No entanto, a idéia de se 
trabalhar de formar lúdica com documentos de arquivo e válida, podendo ser aprimorada à 
medida que o software for avaliado. 

Em relação aos outros jogos do site, como o Jogo da memória, que arrola imagens de 
personalidades ligadas ao contexto da escravidão e pós-escravidão; o Caça-palavras, que exige 
a descoberta palavras em documentos manuscritos; o Quiz, que traz imagens de documentos, 
exige que se faça a identificação do gênero documental, além de perguntas sobre o grau de 
conservação do documento e fato histórico relacionado. Todos os jogos colocam os jovens 
em contato com algumas das atividades arquivística e os mostra, de forma lúdica, a função 
social dos arquivos no processo de preservação e construção da memória coletiva.  

  O trabalho de acompanhamento do site vem sendo feito por Leandro Jaccoud, 
funcionário técnico da FCRB, membro da equipe de criação do projeto, por meio de instrumentos 
informacionais como o Google Analytics, visando produzir relatórios automáticos de controle 
de acesso, buscando, especificamente, monitorar e avaliar o módulo “Jogos”. Em síntese: pode-
se considerar a experiência um sucesso por ser uma medida educativa inédita em arquivos 

10 Interatividade é um conceito que, quando associado às novas mídias de comunicação, exige potencial de 
criação e interferência do usuário sobre a realidade virtual, no sentido de permitir que este exerça influência sobre 
o conteúdo ou a forma da comunicação mediada. Sobre o assunto ver: VALENTE, José Armando Informática na 
educação: instrucionismo x construcionismo. Campinas, SP: NIED/UNICAMP, 1997. 
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brasileiros, tendo como parâmetro o resultado da pesquisa realizada por Jaccoud (2018), 
tratando-se, assim, de uma iniciativa de educação patrimonial inovadora, uma vez que se 
sustenta no uso de atividades lúdicas voltadas para a educação com/nos arquivos, por meio 
da tecnologia da informação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Pollak (1989), podemos dizer que a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também 
um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coesão entre pessoas 
ou grupos sociais em sua reconstrução de si. Cabe aos Arquivos, em um movimento de 
revisão da mentalidade patrimonialista que durante décadas marcou estas entidades, colocar 
à disposição dos diferentes grupos sociais os seus acervos. Só assim os diferentes grupos 
sociais que constituem a memória coletiva, poderão ter conhecimento de como sua história foi 
escrita; dos jogos de poder e dos atores sociais neles envolvidos, as contradições e limites que 
envolveram suas escolhas. Só assim, parafraseando Jardim (1995, p. 8), a “[...] invenção da 
memória nos arquivos [...] transcenderá [...] a escassa dimensão política desses equipamentos 
públicos e suas restritas possibilidades de uso social”.

No que diz respeito ao trabalho educativo voltado para a difusão do patrimônio documental 
arquivístico na perspectiva de ultrapassar a concepção patrimonialista, tradicional, que confere 
identidade somente para uma parte da sociedade, temos a opção de favorecer um investimento 
em um trabalho educativo que tenha como meta consolidar uma concepção mais alargada 
sobre o patrimônio, divulgando a diversidade de grupos que compõem a sociedade e fazendo-
os representados no conjunto de bens preservados.

Par alcançar esse objetivo os Arquivos vêm lançando mãos de diferentes estratégias de 
educação patrimonial como, por exemplo, o uso de exposições online e jogos digitais como 
os aqui analisados.

A escolha pelo módulo “Jogos” do sítio Escravidão, Abolição e pós-Abolição, se 
deu por conta do seu ineditismo na área de educação patrimonial nos arquivos. A escolha 
da temática trouxe à tona a invisibilidade de grupos sociais – como os escravizados – no 
Brasil, estendendo o acesso a essas informações em ambiente virtual multimídia, envolvendo 
atividades e conteúdos diversos, incluído as acesso às pesquisas sobre o assunto.

Nos Arquivos, questões como gênero e raça, e outros temas sensíveis como a escravidão 
são pouco explorados por estas instituições, o que contribui para que as lutas desses atores 
sociais continuem silenciadas para a sociedade em geral. 

A valorização das lutas das classes subalternas passa pelo acesso à informação sobre 
sua memória histórica, sendo esta uma das atividades fins de um Arquivo. Sua recomendação 
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por parte de órgãos internacionais e nacionais, como o CIA e o CONARQ, expressa princípios 
básicos da ação social dos arquivos, qual seja: garantir as pessoas e grupos sociais conhecerem 
a sua história para que com autonomia possam construir sua identidade.

Desse modo, buscou-se com este trabalho apresentar como a Fundação Casa Rui 
Barbosa fez uso dos jogos digitais como solução inovadora para as atividades educativas 
no seu Arquivo Histórico, sobretudo para o público jovem. Acreditamos que esta iniciativa 
inédita irá servir de modelo para outras instituições arquivística no Brasil.
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CULTURA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO: A 
POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA DA REPÚBLICA 

DO KIRIBATI

Marcelo Lages Murta1

Erica de Abreu Gonçalves2

Nathália Pamio Luiz3

RESUMO: A República do Kiribati é um país insular formado por 33 ilhas e atóis 
nas regiões da Micronésia e da Polinésia, no centro e sul do Oceano Pacífico. Desde 
a sua independência do Reino Unido, em 1979, o país enfrenta dificuldades para 
o seu desenvolvimento, consideradas questões regionais e históricas. O país tem 
buscado fomentar a sua diversificação econômica, de forma a gerar alternativas 
às bases da pesca e da extração do coco, predominante desde as ‘plantations’ do 
colonialismo britânico. Os planos de governo definiram o setor turístico como 
uma dessas alternativas, com foco nas possibilidades do turismo cultural. Entre 
setembro de 2018 e março de 2019, foram realizadas consultas públicas através de 
projeto desenvolvido em parceria com o PNUD (Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento) para a elaboração da Política Nacional de Cultura, sob gestão 
do Ministério do Comércio do país. Buscou-se, então, a articulação de processos que 
não limitassem a cultura a seus aspectos econômicos, mas que tomassem por base os 
seus aspectos simbólicos e as relações existentes entre os grupos sociais em atuação 
no país. Os conceitos e metodologias adotados têm buscado fortalecer perspectivas 
democráticas, participativas e em harmonia com normativas internacionais, como 
as convenções da UNESCO (2003 e 2005) e documentos firmados entre países do 
sul do Pacífico. Com este artigo, relatamos o processo desenvolvido nos últimos 
meses, alinhados com dinâmicas internacionais e com fortes vínculos conceituais 
com as políticas culturais desenvolvidas nos anos 2000 no Brasil, em suas três 
dimensões da cultura.

PALAVRAS-CHAVE: cultura, política cultural, cooperação internacional, museo-
logia social.

1  Doutorando no Departamento de Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades 
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3  Mestranda no Departamento de Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias (ULHT), em Lisboa. Bacharelado em Comunicação e Artes – Fotografia. Curso Superior 
de Produção Cultural na FAAP, em São Paulo.



1156

A República do Kiribati esteve presente em inúmeros debates recentes na área do Meio 
Ambiente. Com a altitude máxima de três metros acima do nível do mar em sua capital e 
principal ilha, Tarawa, e sem montanhas nas principais ilhas habitadas, o país encara diretamente 
as ameaças do aquecimento global e da elevação do nível dos oceanos. Diversos são os 
problemas enfrentados por um país que não possui abundantes fontes de água doce e carece 
de terras cultiváveis. A riqueza da diversidade biológica dos seus oceanos é farta - o Kiribati 
possui quase 3,5 milhões de km2 de Zona Econômica Exclusiva, próximos dos 3,6 milhões 
do Brasil. Entretanto, a ausência de meios e estruturas para a sua exploração mantem esse 
potencial aberto ao oportunismo de potências pesqueiras, ficando o país limitado na dinâmica 
da primazia ao fornecimento de licenças e de mão de obra para corporações estrangeiras. A 
pesca tradicional, por outro lado, é uma das principais fontes de subsistência para grande parte 
dos lares no país, de acordo com dados do censo de 2015, o que evidencia a importância dos 
mares no cotidiano das populações das ilhas, e gera possibilidades para o fomento a projetos 
comunitários para desenvolvimento local.

A vida insular é ameaçada não somente pelo aumento do nível do mar, que atinge o país 
de forma catastrófica, mas também pelas dificuldades de lidar com o aumento populacional, 
especialmente na capital. As migrações internas, originárias principalmente de outras ilhas, 
agravam a concentração populacional em Tarawa, que enfrenta com dificuldades as necessidades 
de condições urbanas mínimas, como saneamento, educação e saúde. Tais carências são 
parcialmente supridas por financiamento de organismos internacionais, cooperação internacional 
de países mais ricos e intensa participação de várias igrejas. Escolas cristãs, um hospital 
construído pelo governo de Taiwan, universidades com estruturas financiadas pela Austrália 
e Nova Zelândia, cooperação técnica de organismos como a JICA (Japan International 
Cooperation Agency), GIZ (agência alemã), União Europeia, Cuba, Canadá, Estados Unidos 
e outros - são evidências do grau de dependência do país para o desenvolvimento de suas 
políticas públicas. Kiribati, ademais, está na lista LDC (Least Developed Countries), preparada 
pela ONU e atualmente com os 33 países menos desenvolvidos do mundo segundo índices de 
desenvolvimento humano e com a reunião de três critérios: pobreza, fragilidade de recursos 
humanos e vulnerabilidade econômica. No caso do Kiribati, são patentes a instabilidade e a 
baixa produtividade agrícola, a preocupante situação da segurança alimentar, os efeitos naturais 
e a concentração das atividades econômicas em poucos setores, o que agrava a situação.  

Durante o governo Anote Tong, entre 2003 e 2016, o país protagonizou participações 
vibrantes em fóruns globais.  Considerado o primeiro país a desaparecer em médio prazo, 
empreendeu processos de advocacy para tomadas de posição global frente aos efeitos do 
aquecimento global. Em suas políticas internas, chegou, inclusive, a estabelecer um plano de 
evacuação das ilhas - Migration with Dignity – um plano de migração com cidadania para a 
redução da pressão populacional sobre determinadas regiões do país. O governo, inclusive, 



1157

adquiriu cerca de 2.200 ha de terras em Vanua Levu, Fiji, a cerca de 2.000 km de distância de 
Tarawa, para o deslocamento de população e empreendimentos agrícolas, anunciados em 2017.

Em 2016, a eleição do presidente Taneti Maamau trouxe discursos e projetos políticos 
com posições diferenciadas e algumas vezes controversas, com afirmações de cunho religioso 
para a definição de suas ações. Quando o presidente eleito declarou que “nós não acreditamos 
que o Kiribati vai afundar como o Titanic. Nosso país, nossas lindas terras, foram criadas pelas 
mãos de Deus”4, assumiu um posicionamento populista e de nacionalismo religioso, oposto 
ao exercício racional da assunção de possíveis catástrofes vindouras e definições estratégicas 
de mitigação. Por outro lado, essa mudança de postura favorece a busca de alternativas para 
o desenvolvimento local, quando exercida sem negacionismos frente ao aquecimento global, 
mas com definições de projetos de intervenção para o desenvolvimento local. A repetição do 
lema do brasão do país - Te Mauri (Saúde), Te Raoi (Paz) e Te Tabomoa (Prosperidade) – passa 
de dizeres simbólicos e distantes da realidades a desejos para o futuro.

As condições do país agravam-se ano a ano, dadas as fragilidades institucionais e 
evidentes dificuldades em integrar-se de maneira minimamente equilibrada ao sistema econômico 
global. Ainda que as previsões apresentem um cenário calamitoso para Kiribati, o país tem 
desenhado planos alternativos para o seu desenvolvimento, especialmente direcionados para 
dois setores: o turismo e a pesca. O Kiribati 20-Year Vision 2016-2036, ou KV20, como é 
chamado, é um plano estabelecido pelo governo para a dinamização da economia do país nesses 
setores. Se, de um lado, apresentam alternativas para o desenvolvimento do país, por outro, 
a megalomania é evidente quando traçam horizontes baseados em países como Singapura ou 
Emirados Árabes. Independentemente disso, o desenvolvimento da Política Nacional de Cultura 
da República do Kiribati é essencial para o desenvolvimento social do país, ao considerar as 
dimensões e possibilidades da cultura. O processo atualmente em desenvolvimento direciona a 
cultura para pensar aspectos locais, a memória social e a diversidade cultural como bases para 
o desenvolvimento local, em sintonia com instrumentos internacionais, como as normativas 
da UNESCO, e regionais, como os planos traçados conjuntamente pelos países do Pacífico. 

CULTURA E DESENVOLVIMENTO

O trabalho realizado no Kiribati teve uma grande influência da trajetória brasileira de 
políticas culturais nos anos 2000. A cultura é, então, considerada de forma transversal, presente 
como a base de diversos setores da sociedade. Nas tentativas de transposição de conceitos, 
como as três dimensões da cultura5, e na adaptação de tais experiências a um contexto bastante 
diferente do caso brasileiro, foram reveladas interessantes conexões. Evidenciou-se, então, a 
4  “We don’t believe that Kiribati will sink like the Titanic ship. Our country, our beautiful lands, are created 
by the hands of God“. Tradução livre com base em reportage da CBS News: https://www.cbsnews.com/news/
climate-change-kiribati-president-taneti-maamau/
5  Dimensões Simbólica, Cidadã e Econômica, presentes nas diretrizes do Plano Nacional de Cultura. 
Ministério da Cultura, 2008. Disponível em: http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/10/pnc_2_
compacto.pdf

http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/10/pnc_2_compacto.pdf
http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/10/pnc_2_compacto.pdf
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importância da memória social e da participação, presentes tanto no Brasil quanto em Kiribati, 
e que podem convergir em projetos da museologia social - com características essencialmente 
brasileiras e latinas, e com suas formulações teóricas fomentadas pela escola de Sociomuseologia 
da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa (ULHT).

Alguns pontos importantes sobre o percurso das políticas culturais museais no Brasil 
identificam que a questão da memória e valorização de identidades, associadas à resistência 
e transformação social são cruciais para qualquer incursão na formulação de ações e direções 
para a área da cultura em geral. No Brasil pré-2003 as políticas públicas para a cultura, 
segundo Albino Rubim, foram marcadas por três características: ausência, autoritarismo e 
instabilidade.  Entretanto, já na redemocratização ocorrida em fins dos anos 1980, foram 
estabelecidos aspectos participativos e enfoques no patrimônio cultural nacional, presentes na 
Constituição Federal apelidada de cidadã (1988). Nos anos 1990, nota-se a transversalidade 
da cultura nas esferas política, econômica e de bem-estar social, materializada em incentivos 
fiscais com recursos públicos, a despeito de políticas culturais mais robustas.

Nos anos 2000, o Ministério da Cultura convidou diversos setores, inclusive o museal, 
para a elaboração de políticas específicas. Na área museológica foi especialmente considerado 
o aspecto social, com o fortalecimento do campo de estudos da museologia e da museologia 
social, expressos em pontos de memória como o Museu da Maré - museu comunitário que se 
tornou ícone da museologia social brasileira. O Museu da Maré e outras experiências semelhantes 
Brasil afora foram apoiadas e promovidas pelo governo federal por meio de intenso trabalho 
comunitário, com vistas a institucionalizar a memória de forma democrática e de acordo com 
as perspectivas dos moradores de cada localidade. Além disso, foram constituídas instituições 
para fomentar o campo museal: o Fórum Nacional de Museus (em 2004) e o Sistema Nacional 
de Museus (aprovado em 2005, ainda antes do Sistema nacional de Cultura), o Cadastro 
Nacional de Museus (2006), o Plano Nacional de Museus (2009), e o Instituto Brasileiro 
de Museus (IBRAM), em 2010. A partir desses sistemas, foi possível pensar o desenho de 
políticas públicas específicas para o setor, inclusive com a definição de prioridades para a 
alocação de recursos. 

A institucionalização da memória social, e não só dos museus, caracterizou-se pelo 
direito às comunidades - incluindo indígenas e afrodescendentes - de registro, proteção, 
definição e respeito a seu patrimônio, e constituíram os eixos programáticos de democratização 
e acesso, gestão participativa e formação e capacitação de recursos humanos. Tais ações foram 
acompanhadas pela chamada museologia social e pela sociomuseologia, que contribuíram 
para a transformação do museu em um instrumento de desenvolvimento e mudança social, 
direcionando a gestão museal para avanços no bem-estar social, principalmente para aqueles 
afetados pela atuação do museu.

Por outro lado, a importância da economia criativa para o setor cultural é evidente, 
sendo ela incluída estrategicamente nos planejamentos governamentais. O turismo cultural e 
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os conhecimentos tradicionais são especialmente visualizados como fonte de capital humano 
e social para os países. Aliado a isso, os riscos naturais ligados a mudanças climáticas que 
ameaçam o Kiribati em razão do aumento do nível dos oceanos impulsionam, assim como em 
muitos outros países, a busca por alternativas limpas para o desenvolvimento econômico. O 
desenvolvimento de instrumentos de política cultural está ligado, portanto, tanto à preservação 
do patrimônio cultural, quanto ao desenvolvimento da imagem do país que potencializa o uso 
do setor econômico do turismo, além de gerar empregos, renda, impostos e fortalecimento 
de identidades e tradições, tão valorizadas pela população dispersa nas inúmeras ilhas que 
compõem o país.   

O museu Te Umwanibong tem um papel preponderante e indispensável na condução 
da Politica Nacional de Cultura em Kiribati, o que fortalece a ideia do museu e de sua função 
social. A Recomendação de Unesco de 2015 rememora a Declaração de Santiago do Chile, 

de 19726, ao apregoar que os museus

são espaços públicos  vitais  que  devem  abordar  o  conjunto  da  sociedade  e  podem,  
portanto,  desempenhar  um  importante  papel  no  desenvolvimento  de  laços  sociais  
e  de  coesão  social,  na  construção  da  cidadania e na reflexão sobre identidades 
coletivas. Os museus devem ser lugares abertos a todos e comprometidos com o acesso 
físico e o acesso à cultura para todos, incluindo os grupos vulneráveis. Eles podem 
constituir espaços para a reflexão e o debate sobre temas históricos, sociais, culturais 
e científicos. Os museus também devem promover o respeito aos direitos humanos e 
à igualdade de gênero (UNESCO, 2015).

Um dos desafios de desenvolvimento do projeto em Kiribati foi pensar a aplicabilidade 
social da proposta e, neste contexto, a metodologia passa pelo compreensão e pensamento do 
museu como peça ativa na construção de identidade social desta comunidade do Pacífico, e 
sua presença então se justifica, dentre outras funções, pela sua utilidade à vida e à cidadania.

Os museus devem manter o compromisso com o humano e com o social, criando um 
novo sistema e comunicação e ressignificação do objeto patrimonial dos territórios. 

A grande tarefa do museu contemporâneo é, pois, a de permitir esta clara leitura de 
modo a aguçar e possibilitar a emergência (onde ela não existir) de uma consciência crítica, 
de tal sorte que a informação passada pelo museu facilite a ação transformadora do Homem. 
(RUSSIO, W. Citado por BRUNO, M. C., 1990, p. 204)

O papel central atribuído ao museu no processo de consultoria para a construção da 
Política Nacional de Cultura advém do contexto em que estão inseridos tanto o consultor 
contratado e seu grupo de trabalho – oriundos do Departamento de Museologia - quanto a 
autarquia que coordena o processo – Divisão de Cultura e Museu Nacional / Te Umwanibong. 
Antes do início do processo, o projeto Heritage Matters7 já havia explorado o papel do museu 

6  Mesa Redonda sobre la Importancia y el Desarrollo de los Museos en el Mundo Contemporaneo. 
Santiago de Chile, 1972.
7  Heritage Matters Report, 2018.



1160

e identificado a sua importância para o desenvolvimento local e sustentável. No relatório 
foram identificados as potencialidades e desafios do Kiribati e propostas recomendações 
para a atuação do museu na sua relação com os objetivos do KV20.

Desta maneira, foram identificados alguns pontos essenciais inspirados no contexto 
de políticas culturais brasileiras que inspiraram o desenvolvimento do projeto, tais como 
a institucionalidade, a intersetorialidade da cultura, assim como o papel do museu. Dessa 
forma, com as experiências da museologia social do Brasil e das reflexões da disciplina 
de sociomuseologia, a política nacional do Kiribati foi problematizada com a finalidade de 
se utilizar dessas experiências para auxiliar o país a atingir seus objetivos. Esses objetivos 
encontram-se claramente expostos no plano de visão para o período de 20 anos (KV20) que 
o governo do país desenvolveu buscando a utilização da economia da cultura e criativa para 
fomentar a economia e o desenvolvimento social no país. Para isso, um instrumento de política 
cultural fez-se necessário. E o desafio de conciliar museologia social com economia cultura 
se mostrou um dos aspectos a ser desenvolvido. A população i-kiribati é quem cria os seus 
próprios “valores” e, assim, a função da política nacional de cultura é registrar e promover a 
inclusão ao gerar espaços que possibilitam e convidam ao reconhecimento de si e do outro.

A POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA

Em 2013, o Kiribati já havia iniciado um processo para a sua Política Nacional de 
Cultura. O rascunho da proposta apresentava diversas linhas de ação específicas na área 
cultural, com clara preocupação em temas referentes ao respeito e à proteção às culturas 
tradicionais, pontuado no texto da política como Cultural Security. Com as mudanças 
políticas após as eleições de 2015, o documento não foi concluído devido às mudanças 
em termos de cargos para a gestão governamental, além de projetos prioritários. O projeto 
para elaboração da Política Nacional de Cultura foi apresentado para financiamento pelo 
programa Enhanced Integrated Framework (EIF), após solicitação do Ministério de Comércio, 
Indústria e Cooperativas (MCIC). A implantação do projeto foi empreendida pelo Ministério 
de Assuntos Internos (MIA), com coordenação da equipe da Divisão de Cultura e Museu 
Nacional (C&MD) e a contratação de consultoria externa por meio do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
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Diagrama 1: Gráfico sobre o processo de consultoria. Fonte: elaboração própria apresentada no 
Diagnostic Report and Policy Recommendations, 2019.

As atividades foram organizadas com a definição de duas viagens de campo ao país, 
com visitas a Tarawa, Kiritimati e outras ilhas selecionadas para a coleta de dados, reuniões e 
workshops em coordenação com a equipe local. A primeira missão ocorreu no fim de 2018, e 
seu foco principal foi a realização de pesquisa de campo para o desenho de um diagnóstico do 
setor cultural no país, além de compreender a complexidade do funcionamento institucional do 
país e as dinâmicas sociais existentes, com acompanhamento próximo de técnicos do Museu 
Nacional (Te Umwanibong). Mais de 50 encontros e entrevistas, com o alcance de mais de 110 
pontos de contato, foram realizados, envolvendo diversos setores das artes, do patrimônio, da 
cultura, além de associações comunitárias. O mapeamento considerou as políticas públicas 
existentes (foram organizadas reuniões em todos os ministérios, e também junto a conselhos 
das ilhas e conselhos locais), além da organização de reuniões com associações de artesãos, 
artistas, mestres de ofícios tradicionais, líderes locais, produtores culturais etc. A reunião com 
os dois institutos universitários com atuação no país: USP (University of South Pacific) e KIT 
(Kiribati Institute of Technology) foi essencial para o processo de desenho da política, por 
meio também de pesquisas documentais junto às instituições no Kiribati e na sede da USP, 
em Suva, Fiji, onde há um centro de pesquisa sobre a cultura da Oceania (Oceania Centre 
for Arts, Culture and Pacific Studies). A intenção foi compreender a situação não somente no 
Kiribati, mas também em outros países do sul do Pacífico.

Após a primeira missão, foi preparado um survey para a identificação e análise de 
diversos pontos sobre a cultura no país - instituições, financiamento, capacitação, investigação, 
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comunicação etc. Além disso, buscou-se entender o conceito de cultura utilizado localmente 
e a forma de trabalhá-lo em políticas públicas intersetoriais. O survey foi aplicado online e 
também presencialmente, para alcançar alguns pontos remotos e sem acesso fácil à internet, 
com o apoio de toda a equipe do Museu Nacional e de articuladores locais. O documento final 
dessa fase constituiu um relatório extenso com um diagnóstico sobre a cultura e a economia 
criativa no país, considerando a pesquisa realizada e também a análise de dados estatísticos. 
Posteriormente, foi elaborado o rascunho do texto da Política Nacional de Cultura, que foi 
enviado para diversos atores sociais. O documento foi utilizado como referência para as oficinas 
e reuniões que visavam à validação do documento e inserção de novos pontos identificados.

A última fase de consultas públicas foi realizada durante a segunda missão, em fevereiro 
e março de 2019. Por meio de workshops e reuniões nos dois extremos do país (ilhas dos 
grupos Gilbert e Line), buscou-se a articulação de acordos sobre o rascunho da proposta para 
sua validação. Foram organizadas reuniões e workshops em Kiritimati, Betio e Tarawa. A 
participação foi considerada positiva, com cerca de 40 presentes em cada oficina e geração 
de intensos debates. Alguns, inclusive, em língua local, facilitados pela disponibilidade de 
intérpretes locais. 

O texto final foi elaborado após a saída do país, e novamente submetido para a validação 
pública em março de 2019 e deverá ser publicado ainda no primeiro semestre deste ano. O 
documento propôs o trabalho seis eixos prioritários de ação: fortalecimento institucional, 
patrimônio cultural, produção artística e cultural contemporâneas, formação e capacitação, 
financiamento e internacionalização. 

As relações entre os clãs8 foram especialmente consideradas para a elaboração do 
documento. Os grupos são fechados em muitos aspectos, limitando alguns conhecimentos a 
determinados clãs, no sistema Maneaba – construções tradicionais que são locais de reunião 
para as comunidades, mas que espelham o funcionamento social. As Maneabas possuem 
espaços e tempos definidos para cada clã, com divisões por ofícios e definição do tempo 
de voz para cada membro, segundo hierarquias sociais, o chamado Te Boti. Há, inclusive, 
divisões e exclusividade sobre alguns ofícios, como a fabricação de canoas, as composições 
de cânticos cerimoniais, as danças tradicionais, navegação e medicina local. Tais questões 
apresentaram dificuldades, no que tange a harmonização entre aspectos das culturas locais 
e pontos considerados universais, como o exercício de Direitos Humanos. Se, por um lado, 
busca-se a valorização da cultura local, por outro lado há pontos críticos no tocante a alguns 
direitos, como igualdade de gênero nas decisões exercidas pelo sistema Maneaba, muitas 
8  A política, nos países insulares da região do Pacífico, é muitas vezes estabelecida por relações de famílias 
e clãs. As estruturas de tomadas de decisão geralmente são determinadas por estruturas paralelas ao poder imposto 
por instituições espelhadas em modelos ocidentais. No caso de Kiribati, as maneabas exercem esse papel, muitas 
vezes exercendo o poder por meio do direito costumeiro ali existente, em contraposição ao direito escrito. Há 
diversos relatos de casos nos quais as decisões são somente reeditadas por instituições formais, após já terem sido 
tomadas pelos conselhos de anciãos. Quando entram em conflito, prevalecem as decisões dos clãs, por meio de 
pressões exercidas pelos seus membros. Para o desenvolvimento da Política Nacional de Cultura, vários anciãos 
foram entrevistados e consultados, para que a proposta seja efetiva.
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vezes restritas às vozes dos anciãos, homens mais velhos de cada clã – Te unimwane. Da 
mesma forma, a presença de várias igrejas cristãs reprime certas práticas tradicionais, o que 
se apresenta como um desafio na busca pela gestão de conflitos locais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de construção de políticas públicas participativas é desafiador em qualquer 
contexto. No caso em questão, diversas foram as dificuldades encontradas, muitas vezes 
articuladas de forma a atender as expectativas geradas pelo processo. As características das 
culturas da região do Sul do Pacífico apresentam especificidades que, por um lado, trazem 
vantagens em termos de exequibilidade. As comunidades em Kiribati estão habituadas a 
realizar reuniões para as tomadas de decisão, acompanhadas de relações ritualísticas em seus 
espaços de reuniões, as Maneabas. Por outro lado, os conhecimentos e saberes tradicionais 
organizam-se nas relações de clãs, em culturas extremamente fechadas, o que dificulta alguns 
processos ligados à promoção dos saberes, inventários, estudos e reconhecimentos públicos. 
Trata-se de uma questão compreensível em um contexto social tão maculado pelas relações 
colonialistas exercidas por séculos a fio. A noção dos desafios contemporâneos é compartilhada 
principalmente entre as gerações mais jovens, que aliam processos contemporâneos a tradições 
culturais herdadas, buscando assim interpretar o país na contemporaneidade e desenhar os 
seus rumos de maneira conveniente, consciência útil e desejada para os caminhos da Política 
Nacional de Cultura.

Apesar das dificuldades e diferenças culturais em relação ao Brasil, foi possível perceber 
a centralidade da cultura, aliada à importância do museu no processo de desenvolvimento 
cultural, econômico e social. Além disso, a participação ativa não somente de stakeholders, 
mas de diversos cidadãos, mesmo dificultada por certos conflitos de interesses, mostrou-se 
essencial para a construção de instrumentos que auxiliem na condução do país ao bem-estar 
de seus habitantes. Do mesmo modo, na valorização das identidades e de recursos locais, 
busca-se o enfrentamento frente aos riscos ambientais e humanos. O desenvolvimento de uma 
política cultural pujante é essencial para a auto-compreensão cidadãos de Kiribati como sujeitos 
históricos, em busca de bem-estar e cidadania para o país. Em tempos de instabilidade global, 
crises climáticas, migratórias, recrudescimento de conflitos, busca-se inspiração para uma 
abertura a caminhos e canais de diálogo que podem levar ao fortalecimento de laços e auxílios 
entre países, por vezes tão distantes como Brasil e Kiribati, que por meio de consultorias como 
o caso deste processo, levou a uma expansão e criação de novos conhecimentos. Espera-se, 
finalmente, o alcance efetivo dos objetivos da política, ligados ao desenvolvimento social, 
econômico e cultural.
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O DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA POLÍTICA 
CULTURAL LOCAL

Selma Maria Santiago Lima1 

RESUMO: O presente artigo busca apresentar um breve estudo sobre qual modelo 
de desenvolvimento busca a sociedade contemporânea e qual sua integração com 
o campo das políticas culturais, principalmente as de enfoque local. Ao final do 
artigo, apresentamos breves exemplos de experiências brasileiras da última década 
que apontaram proposições positivas para um possível desenvolvimento local com 
base em ações de políticas culturais. 

PALAVRAS-CHAVE: cultura, desenvolvimento, desenvolvimento local, política 
cultural

Iniciamos nossos estudos em busca de um conceito de desenvolvimento 
que possa expressar a necessidade de não falar exclusivamente de um ponto de 
vista específico, como ainda se persiste ao vincular desenvolvimento ao sentido 
quase que estritamente econômico, e principalmente quando nos encontramos em 
uma realidade da política nacional que aponta para o liberalismo como modelo 
de desenvolvimento. Assim como o usual sentido da economia, o conceito para 
o termo desenvolvimento é muito identificado por relacionar-se com áreas que 
o delimitam, como se desenvolvimento pudesse ser exclusivamente econômico, 
social, educacional, humano, dentre outros. 

Tal profusão de termos que visam qualificar o desenvolvimento, nos faz refletir 
constantemente sobre o que especificamente queremos dizer quando nos referimos 
unicamente ao termo “desenvolvimento”. Mas esta reflexão não é recente e nem 
estamos sozinhos nesta inquietude, constante em diversos autores, como em uma 

1 Selma Maria Santiago Lima - Mestre em Gestão Cultural pela Universidade de Barcelona, 
Especialista em Gestão de Produtos e Serviços Culturais pela UECE, Diretora Geral do Theatro José 
de Alencar (Fortaleza/CE), Professora do MBA em Gestão Cultural: Cultura, Desenvolvimento e 
Mercado do IBSC – Instituto Business School Brasil/CE, selma.santi@gmail.com.
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citação de Boutros-Ghali, já no final da década de 1990, no Relatório da Comissão Mundial 
de Cultura e Desenvolvimento – Nossa Diversidade Criativa (PNUD): 

Dado que el desarrollo se convierte en un imperativo a medida que nos aproximamos 
al año 2000, nos enfrentamos con la necesidad de dar un nuevo sentido a esta palabra. 
Reflexionar sobre el desarrollo es, por lo tanto, el más importante desafío intelectual 
de los años venideros. (PNUD, 1997, p. 31)2

Em nosso país, muito bem descrito por Ortiz (2008), a percepção de desenvolvimento 
é uma questão dos tempos modernos, em contraposição ao pensamento conservador dos status 
quo nos antigos regimes. Tal conceito serve como paradigma para evolução das sociedades e, 
tal como existe atualmente, quiçá poderá deixar de existir na sua forma tradicional no futuro. 
Sobre esta reflexão, acerca da concepção desenvolvimentista para a humanidade, nos fala o 
autor: 

A noção de desenvolvimento pertence ao domínio da racionalidade, implica uma 
dimensão da sociedade na qual é possível atuar, desta ou daquela maneira. Neste sentido, 
não é constitutiva da sociedade. Trata-se de uma concepção datada historicamente. 
Nas sociedades passadas, tribais, cidade-estado, impérios, não existia na forma como 
a conhecemos hoje. Inclusive nas sociedades europeias do Antigo Regime, o ideal 
de belo nada tinha de progressista; identificava-se com um modelo determinado na 
antiguidade, e devia ser copiado para perpetuar-se. (ORTIZ, 2008, p. 124).3

Em um outro artigo, Rey (2002) vem nos revelando a evolução do conceito que já inclui 
outras disciplinas, inclusive a psicologia, ao citar o desenvolvimento integral na educação, 
bem antes do conceito ampliado que usamos na atualidade. Entretanto, o enfoque de Rey que 
desejamos apontar aqui trata das experiências políticas para o desenvolvimento ocorridas na 
América Latina e seus inevitáveis infortúnios, colaborando à reflexão no pensamento sobre 
o sentido do desenvolvimento que se aplicava nesta parte do mundo: 

Um primeiro relato que atravessa as imagens contemporâneas do desenvolvimento 
humano é sem dúvida o da pobreza. Durante décadas os modelos de desenvolvimento 
procuraram enfrentá-la e, ainda que variassem algumas de suas condições, não diminuiu 
sua pressão, particularmente, nos países do denominado Terceiro Mundo. No relatório 
de 1997, dedicado precisamente ao tema, fez-se questão do caráter multidimensional 
da pobreza que não se reduz à ausência de rendimentos econômicos ou às dificuldades 
para cobrir as necessidades mínimas senão que se estende a outras dimensões da vida 
humana: às dificuldades de presença na vida pública e a nula participação nas decisões 
sociais, às barreiras ao acesso a uma educação de qualidade e à manutenção dentro dos 
ciclos normais de formação, ao desconhecimento dos valores culturais, entre outros. 
(REY, 2002, p. 04).4

 Para além das experiências desenvolvimentistas fracassadas nos países do Terceiro 
Mundo, a definição de desenvolvimento vem sendo modificada no decorrer dos últimos anos, 

2 BOUTROS-GHALI, Boutros. Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo – Nuestra 
Diversidad Creativa. UNESCO, México, 1997
3 Ortiz, Renato. Cultura e Desenvolvimento, Brasil, 2008
4 Germán Rey, Cultura e Desenvolvimento Humano: Umas relações que se transladam . Pensar 
Iberoamerica, Nº 0, 2002



1169

não se dissociando do aspecto inicialmente e quase que exclusivamente econômico, face da 
experimentação neoliberal na política mundial, mas sim ampliando conceitos também a partir 
da globalização, como aponta Yúdice (2002): 

En rigor, cuando poderosas instituciones como la Unión Europea, el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, las principales fundaciones internacionales, 
comenzaron a percibir que la cultura constituía una esfera crucial para la inversión, se 
la trató cada vez más como cualquier otro recurso. James D. Wolfensohn, presidente 
del Banco Mundial, lideró la tendencia de los bancos multilaterales de desarrollo a 
incluir la cultura como catalizador del desarrollo humano. (YÚDICE, 2002, p. 44)5

Nossa reflexão, neste momento, converge para o desenvolvimento não como um fim 
em si, mas como meio dos objetivos desejados, considerando ao ser humano no centro da 
questão e seu processo pessoal e social baseado também na cultura como um dos elementos 
transversais mais amplos. Kliksberg (2000) nos aponta ainda sobre a necessidade de mudança 
deste conceito a partir da experiência de desenvolvimento em América Latina: 

El capital social y la cultura han comenzado a instalarse en el centro del debate sobre 
el desarrollo, no como adiciones complementarias a un modelo de alto vigor que se 
perfecciona un poco más con ellos. Todo el modelo está sufriendo severas dificultades 
por sus distancias con los hechos, y las críticas procedentes de diversos orígenes 
se encamina de un modo u otro a “recuperar la realidad” con miras a producir, en 
definitiva, políticas con mejores oportunidades respecto a las metas finales. En este 
marco, el ingreso al debate de los mismos forma parte del esfuerzo por darle realidad 
a toda la reflexión sobre el desarrollo. (KLIKSBERG, 2000, p. 6).6.

Assim, ao buscarmos compreender e definir o conceito de desenvolvimento que atenda aos 
tempos atuais, considerando os breves comentários feitos a partir das citações reproduzidas aqui, 
encontramos um caleidoscópio de fatores que nos fazem optar pelo conceito de desenvolvimento 
sem outra expressão que o defina ou limite seu entendimento. Propomos para este trabalho 
a ideia de desenvolvimento em seu alcance mais amplo. Poderíamos denominá-lo ainda de 
desenvolvimento integral, universal, transversal, holístico, ou outros de sentido aglomerador. O 
nome usado não importa agora tanto quanto a ideia em si mesma. Por este motivo, decidimos 
usar simplesmente a expressão “desenvolvimento”, ao mesmo tempo simplificando o complexo 
conceito através da economia de restrições na terminologia, mas sem esquecer que que esta 
nossa opção, que considera toda uma amplitude de características, inclui necessariamente o 
sentido cultural, sem o qual, não poderíamos considera-lo completo.

Enquanto elaboramos nosso conceito para desenvolvimento, procuramos compreender 
como construir sua relação com as políticas culturais, e para isto procuramos conhecer o que 
nos conta a história acerca da importância da pauta cultural nas políticas públicas. Nestes 
estudos observamos que ao final da primeira metade do século XX, a cultura começa a ter uma 
melhor atenção por parte das políticas públicas através da consolidação da sociedade industrial 

5 YÚDICE, George. El Recurso de la Cultura. Gedisa, Buenos Aires-Barcelona, 2002.
6  Kliksberg; Bernard. Capital Social y Cultura. Claves Olvidadas del desarrollo. BID-INTAL. Buenos 
Aires, 2000



1170

e pelo poder capitalista na parte ocidental do mundo. Neste momento não podemos negar que 
a posição da cultura na economia foi um vetor fundamental para esta mudança. E a exemplo 
disto, verificamos a ação do governo estadunidense quando realizou grandes investimentos 
na indústria audiovisual para gerar empregos durante a recessão dos anos 1930, sem falar na 
estratégia política subliminar que se tornou exitosa na intenção de difundir o estilo de vida 
capitalista norte-americano.

Ao buscarmos os primeiros estudos que propuseram a ideia do uso da cultura com a 
intenção de interferir nas atitudes de consumo, pensamento e decisão política das pessoas 
encontramos na Escola de Frankfurt, o conceito de indústrias culturais, desenvolvido por 
Adorno (1994): 

Não se trata nem das massas em primeiro lugar, nem das técnicas de comunicação como 
tais, mas do espírito que lhes é insinuado, a saber, a voz de seu senhor. A indústria 
cultural abusa da consideração com relação às massas para reiterar, assinar e reforçar 
a mentalidade destas, que ela toma como dada a priori e imutável.  (ADORNO, em 
COHEN, 1994, p. 93)7

A partir deste uso econômico e comunicacional da cultura e sua influência na vida 
da sociedade ocidental, as políticas culturais começaram a ter outro grau de importância a 
nível internacional, o que se associa ao conceito de desenvolvimento. O fato que valida esta 
preocupação é a Conferência Intergovernamental dos Aspectos Institucionais, Administrativos 
e Financeiros da Política Cultural, da UNESCO, em 1970 na cidade de Veneza (Itália), baseada 
num documento primordial para as políticas culturais, Cultural policy: a preliminar study 
(UNESCO, 1970).

A Conferência deu lugar a estudos os quais geraram outros relatórios de políticas culturais 
dos países-membros em todos os continentes. A questão da política cultural passava do nível 
local ao mundial, resultando na criação da Comissão Mundial do Desenvolvimento Cultural, 
pela UNESCO, em 1992, e, desde então, cada vez mais os governos, políticos, empresários, 
intelectuais e acadêmicos pensaram na importância da política e gestão da cultura.

Assim como no Relatório Nossa Diversidade Cultural (UNESCO, 1997), onde a 
ampliação da importância das políticas culturais está vinculada ao consumo de massas e à 
construção da identidade cultural, mas a tendência já é, desde então, de ampliar também este 
conceito a uma política que considere a cultura algo mais que um produto: 

La gama de manifestaciones que los gobiernos consideran relevantes para sus políticas 
culturales se ha ampliado durante los últimos años, a medida que la producción y la 
demanda de bienes artísticos destinados al consumo de masas se ha extendido, junto con 
la conciencia de que muy diversas formas de expresión cultural moldean la identidad 
cultural. (UNESCO, 1997, p. 278)8

7 ADORNO, Theodor W. A Indústria cultural. Em COHN, Gabriel (org.) Coleção Grandes Cientistas 
Sociais. Ática, São Paulo, 1994.
8 Diversos autores, Informe Nuestra Diversidad Cultural UNESCO, 1997
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Já no Fórum Universal das Culturas, que aconteceu em Barcelona/Espanha em 2004, 
governos e cidadãos do mundo aprovaram a Agenda 21 da Cultura, na qual fica muito clara 
sua importância como instrumento de desenvolvimento e, consequentemente, das políticas 
públicas de cultura para o desenvolvimento local, como podemos observar no  texto resultante 
deste importante evento: 

O caráter central das políticas públicas de cultura é uma exigência das sociedades no 
mundo contemporâneo. A qualidade do desenvolvimento local requer a imbricação entre 
as políticas culturais e as demais políticas públicas sociais, econômicas, educativas, 
ambientais e urbanísticas. (AGENDA 21, 2004, p. 3)9

Em contraponto à nossa afirmação de que a política cultural é fator imprescindível para 
o pleno desenvolvimento de uma sociedade, observamos ainda experiências que podem alertar-
nos para as práticas equivocadas das políticas culturais na história da humanidade. Muitas são 
as infelizes experiências registradas, desde seu uso para disseminação e imposição de ideologias 
bem a serviço de regimes fechados como nas ditaduras e nos sistemas políticos autoritários, 
até a prática do clientelismo nas definições de cargos e ações através do favorecimento quase 
que exclusivamente com o intuito da política de manutenção do poder, também presente em 
sociedades pouco democráticas, ou em outros sistemas ditos democráticos, mas que ainda 
têm na política do poder pelo poder sua marca registrada. 

Ainda como experiências negativas na gestão pública da cultura, encontramos situações 
nas quais as políticas aplicadas refletem quase que exclusivamente os pensamentos pessoais 
do gestor, suas aspirações artísticas ou de seu grupo de convivência, e não as necessidades da 
sociedade ou do contexto em que atua e que deveria ter como parâmetro para a elaboração das 
políticas públicas. Por último, existem ainda as propostas de políticas culturais influenciadas 
pelo aspecto puramente mercadológico para o qual todo o bem cultural é potencialmente 
produto de consumo e deve ter em seu objetivo a comercialização, ressaltando os aspectos 
econômicos como mais importantes, relegando a sociedade a um segundo ou terceiro plano 
quanto à sua concordância em entrar na roda viva do mercado cultural para ocupar uma posição 
de produtor, comerciante ou apenas consumidor de cultura.

Já em contraposição a estas experiências diversas, encontramos na atualidade a expressão 
“democracia cultural”, presente em livros, discursos, estudos, para além do meio acadêmico, e 
que consideramos aqui como representação simbólica do que se conceitua contrário ao exposto 
anteriormente, neste caso ressaltando a cultura como centro da questão do desenvolvimento 
integral do ser humano na sociedade, e da sociedade como um todo, como nos afirma Font 
(2005): 

Los objetivos de la política cultural, y sus fundamentos, su legitimidad es la legitimidad 
de la política democrática (…) la libertad individual, la igualdad de oportunidades, 
la ayuda al débil, la no exclusión, incluida la igualdad de género, la preservación del 
medio, tanto natural como cultural, entendido como patrimonio común a la humanidad, 

9 Agenda 21 da Cultura, princípio 10.
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el respecto, el reconocimiento de la diversidad como condición de las unidades, de la 
unión (FONT, 2005, p. 44)10

Assim, seguindo nossa busca de um caminho para que as políticas culturais sejam 
voltadas efetivamente a um pleno desenvolvimento, pontuamos aqui alguns aspectos que 
consideramos importantes para a consolidação de uma verdadeira democracia cultural, na 
qual a cidadania está presente de forma ativa e criativa, como pode ser observado abaixo nos 
pontos que acreditamos ser fundamentais:

1. Estímulo à participação cidadã em todos os processos de definição das políticas 
culturais;

2. Uso de sistemas de avaliação das políticas culturais;

3. Promoção da relação entre os agentes públicos e privados;

4. Práticas sustentáveis nas infraestruturas de apoio à produção e distribuição;

5. Conservação e democratização dos acessos aos bens culturais;

6. Promoção da coesão social;

7. Apoio à livre criação e experimentação.

Poucos estados ou municípios buscam aplicar uma política cultural democrática como 
retratamos aqui, e raros os gestores que valorizam esta pauta ou que consideram as questões 
culturais como fatores para impulso social. Para a esmagadora maioria tratar a cultura como 
estratégica ainda é uma inviabilidade na gestão pública municipal. A prioridade histórica 
continua sendo nas necessidades consideradas básicas pelo pensamento político brasileiro, 
como destaca Simis (2007): 

Em quanto ao desinteresse com que a maior parte dos políticos trata a política cultural, 
penso que hoje, mais que apontar outras carências com maiores prioridades, dada a falta 
de organização democrática da sociedade, podemos afirmar que se trata de preconceito 
ou ignorância em relação ao assunto. Primeiramente é preciso ter em conta que a 
cultura é um direito e, nesse sentido, é bem mais que uma atividade econômica, ainda 
que a economia da cultura tenha hoje um papel importante na geração de emprego. 
(SIMIS, 2007, p. 134)11

Grandes avanços que potencializaram as políticas culturais nos municípios foram 
alcançados durante os anos de gestão de Gilberto Gil e Juca Ferreira à frente do ex Ministério 
da Cultura, através da democratização dos recursos públicos de apoio à produção cultural, 
antes centralizados na região sudeste do Brasil e que passaram a contar com uma melhor 
distribuição para as demais regiões; através também das ações para a implantação de um Sistema 
Nacional de Cultura onde as instituições culturais públicas puderam trabalhar em colaboração, 
contribuindo para a construção de um cenário cultural mais solidificado. Reconhecemos 
ainda a realização de estudos pioneiros sobre a economia da cultura no país, principiando um 
embasando para os argumentos políticos que valorizam a questão da cultura na economia e no 
10 FONT, Jordi. en Ètica i Intervenció Cultural. APGCC, Barcelona, 2005.
11 SIMIS, Anita. A política cultural como política pública, em RUBIM & BARBALHO, Políticas Culturais 
no Brasil. EDUFBA, Salvador, 2007
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desenvolvimento nacional, além ainda de percebermos claras ações de estímulo à sociedade 
civil a organizar-se e a discutir políticas para o desenvolvimento cultural em diversas esferas 
através de seminários, conferências e outros momentos de reflexão e proposição de políticas 
culturais, dentre outras iniciativas importantes para o desenvolvimento na gestão da cultura. 
Mas, por infelicidade, muito desta história não está podendo ser consolidada devido ao golpe 
desferido à então Presidente Dilma Roussef, levando o MinC a um desmantelo total e findando 
com a atual extinção da pasta da cultura a nível nacional. 

Se antes já era difícil o desenvolvimento de políticas culturais locais, encontramo-nos 
em situação de maior dificuldades, onde a maior parte das cidades, que são pequenas e de 
baixo índice de desenvolvimento social, ainda mantêm as práticas de valorizar as áreas que 
recebem mais recursos financeiros do governo federal estabelecidos por leis, como a educação 
e a saúde, relegando o tema de cultura a  segundo ou terceiro plano, agravados ainda mais 
com o atual tratamento dado pelo governo Bolsonaro à pasta da cultura.

Somando-se à estes fatos, e afirmando a ideia de que a grande maioria dos gestores 
municipais fazem muito pouco na gestão cultural nos municípios pequenos, encontramos dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do então Ministério da Cultura publicados em 2004 

, referentes aos anos 2002-2003, que apontam que o 41% do consumo cultural no Brasil, 
incluindo desde os produtos culturais como artesanato, CDS, DVDs, livros, entradas de 
cinema e teatro até a compra de equipamentos de informática e telecomunicações, se realiza 
nas grandes cidades onde também se encontra a maior parte dos equipamentos culturais. Em 
relação a este tema, Silva (2007) destaca que: 

Caracterizada por vazios e ausências, a distribuição dessa oferta (cultural) revela 
as desigualdades em esforço e capacidade de destinação dos recursos financeiros 
municipais. A capacidade financeira desigual faz a oferta de bens culturais por meio 
de financiamento público acessível a poucos municípios, concentrando-se nas capitais 
e regiões metropolitanas mais pujantes economicamente. (SILVA, 2007, p. 11)12

E, além do descaso com as políticas culturais, os gestores municipais também não 
consideram a cultura como um tema transversal a diversos outros segmentos da vida cotidiana 
do cidadão, como nos afirma Isaura Botelho (2001):

Não se pode esquecer que a área da cultura tende a ser vista como acessório no conjunto 
das políticas governamentais, qualquer que seja a instância administrativa. Quase 
sempre são os militantes da área cultural (criadores, produtores, gestores, etc.) os únicos 
a defender a idéia de que a cultura passa obrigatoriamente todos os aspectos da vida da 
sociedade e de que, sem ela, os planos de desenvolvimento sempre serão incompletos 
e, como alguns defendem, destinados ao fracasso. (BOTELHO, 2001, p. 76)13

Estes desafios unem-se à grande dificuldade que enfrentam os estudiosos das políticas 
culturais que é dimensionar o papel da cultura no desenvolvimento local. Neste sentido, e em 
12 IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares- POF. IBGE,Rio de Janeiro, 2004
13 SILVA, Barbosa da. Política cultural no Brasil 2002-2006, acompanhamento e análise. Ministério dá 
Cultura, Brasília, 2007
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busca de uma luz no final do túnel, cabe-nos valorizar as boas práticas e buscar reverberar 
experiências que consideramos exitosas e até inspiradoras. Assim, apresentamos a seguir 
alguns exemplos que podem brevemente ilustrar nosso estudo, onde foram desenvolvidos 
projetos pontuais ou de ação continuada de forma que impactaram nas realidades locais onde 
estão inseridos. Acreditamos que tais como estes, muitos outros casos persistem diariamente 
em nosso país, invisibilizados pela pouca prática de mensuração do impacto da cultura para 
o desenvolvimento e pela ainda carente ausência de reconhecimento público da importância 
estratégica da cultura para uma amplo e integral desenvolvimento local.

GESTÃO DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO – PREFEITURA DE 
GUARAMIRANGA/CE

No início dos anos 90, toma posse na pequena cidade cearense de Guaramiranga um 
gestor municipal com a intenção de realizar uma política para o desenvolvimento diferenciada 
das ações que se praticavam na época, centradas quase que exclusivamente na educação e saúde. 

Tendo como base a vocação para a arte da dramatização, iniciaram uma série de 
atividades em parceria com uma ONG local e com grupos convidados de outras cidades que 
compunham com os grupos locais uma programação cultural gratuita para os habitantes do 
município, fazendo surgir a necessidade e a construção do Teatro Rachel de Queiroz, que 
abrigou a primeira edição do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga - FNT, em 1993, 
evento impulsionador do turismo cultural e do desenvolvimento local.

Ao analisarmos as ações realizadas pela Secretaria, vimos o avanço de ações culturais 
públicas na cidade no período estudado de 15 anos, onde percebemos que o crescimento de 
atividades no campo cultural destaca-se, (aumento de 26 ações em 1992 a 68 ações em 2007). 
Percebemos também através dos relatórios que o poder público procurou proporcionar a 
participação cidadã nas decisões políticas, através de fóruns, encontros e reuniões, de acordo 
com os princípios de desenvolvimento apontados na Agenda 21 da Cultura.

Na gestão influenciada pela missão da Secretaria de Cultura os gastos ultrapassaram 
a 2% do orçamento municipal, sendo destacável na realidade nacional. Observando ainda o 
crescimento do IDH-m (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de 1991 a 2002, 
vemos um aumento de 20%. Estes dados não indicam que o fator mais importante desta 
mudança tenha sido a cultura, mas na análise em relação a outros índices e informações que 
obtivemos, tendemos a concluir que as ações culturais estão relacionadas ao desenvolvimento 
de uma forma geral, reforçado pelos dados de crescimento positivo na área da educação.

O exemplo da cidade de Guaramiranga nos traz a certeza de que é possível ter a gestão 
cultural pública como principal instrumento para o desenvolvimento em municípios pequenos 
e com baixos índices de desenvolvimento. Sendo esta uma visão de futuro, iniciada no início 
dos anos 90, em uma cidade do interior do Brasil. 
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MICROPROJETOS MAIS CULTURA PARA O SEMIÁRIDO – MINISTÉRIO 
DA CULTURA

Lançado em 2007, o Programa Mais Cultura integrou a Agenda Social do Governo 
Federal e foi estruturado para responder aos desafios impostos pela nova política social,  
notadamente o de enfrentamento das desigualdades sociais, tendo como diretriz a incorporação 
e o fortalecimento do papel central da cultura no desenvolvimento e o seu reconhecimento 
como direito social.

A meta da democratização do acesso aos recursos públicos que foi integrada à agenda 
do Ministério da Cultura (MinC) produziu resultados concretos. A estruturação e difusão da 
modalidade de seleção pública de projetos, através de editais, seja para sociedade civil ou 
para o campo público, seja para pessoas físicas ou jurídicas, representou um avanço na forma 
de apresentação de projetos e na cobertura quantitativa de projetos atendidos.

A ação dos Microprojetos Mais Cultura para o Semiárido, desenvolvida nos anos 
2009 a 2011, foi a experimentação de um mecanismo de simplificação de financiamento 
público não-reembolsável. Sob a coordenação da Secretaria de Articulação Institucional do 
MinC, com recursos financeiros do Programa Mais Cultura, o projeto foi desenvolvido e 
orientado para abranger 1.200 municípios do semiárido brasileiro, prevendo-se, através dos 
mecanismos de seleção, o atendimento a um projeto por município, através de uma seleção 
simples e inclusiva. Os resultados da premiação levaram a seleção de projetos a cerca de 800 
municípios da região, que potencializaram os poucos recursos investidos e fizeram crescer 
diversas iniciativas já existentes, potencializando a ação cultural nos municípios e fomentando 
a continuidade de muitos projetos. 

Microprojetos pressupõem micro-organizações, microarranjos produtivos, micro-
financiamentos, não significando, necessariamente, micro-produtos culturais. Muitos dos 
resultados apresentados possuíram uma capilaridade e dimensões bem maiores do que poderiam 
supor os gabinetes das políticas públicas para a cultura em Brasília. Verificou ser eficiente 
a boa fórmula de atingir a este público ainda não alcançado através de uma ação de formato 
simples, com acesso aos formulários em linguagem simples, que contou com articulação 
nacional para que fosse efetivo o apoio local e dos estados na multiplicação das informações, 
coordenação do projeto e acompanhamento das atividades.  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

As experiências de consórcios intermunicipais garantem a viabilidade de inúmeras 
realizações de forma conjunta, principalmente na área da cultura, onde os recursos são sempre 
escassos e cujo orçamento da pasta é de pouco valor, realidades esta que se reproduz não só a 
nível municipal, mas estaduais e federal. Tais iniciativas garantem não somente a aquisição e 
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uso compartilhado de bens e serviços, como potencializam realizações, planejam calendários 
de atividades e ofertam entre si suportes mútuos para o colaborativismo entre os municípios. 

Conforme bem esclarece SOARES (2006), muito há que se resolver com relação à 
distância, não só geográfica, entre os municípios, mas quanto à histórica separação política que 
por muitas vezes leva municípios de grande proximidade a não agirem de forma a valorizar 
sua vizinhança, sendo este aspecto prejudicado ainda mais no campo cultural, carente de 
recursos como apontamos anteriormente. 

A falta de integração entre municípios, por outro lado, significa um planejamento 
municipal isolado, com freqüentes disputas entre municípios vizinhos pela atração de 
espectadores para os eventos realizados. Os consórcios intermunicipais  podem ser uma 
alternativa para solucionar esses problemas. Trata-se da união de diversos municípios 
para realizar ações conjuntas, minimizando esforços e recursos para maximizar os 
resultados. Os consórcios intermunicipais são estruturas de caráter permanente, com 
poder de deliberação e intervenção, que promovem e acompanham o desenvolvimento 
cultural, possibilitando o planejamento integrado e orientado pela identidade cultural, 
abrindo espaço para a organização entre cidades. Aumentam a capacidade de um 
grupo de municípios para solucionar problemas comuns sem diminuir sua autonomia. 
(SOARES, 2006, p. 01)14

Nessa perspectiva de experimentar um novo modelo de organização, foi criado em 2010 
o CIC – Consórcio Intermunicipal Cultural, como o primeiro consórcio público de cultura 
do país, unindo inicialmente 16 municípios, contando atualmente com 25 municípios. A 
iniciativa continua ativa até o momento e possui convênios nos municípios para a viabilização 
de programas federais tais como Agentes de Leitura, Modernização de Bibliotecas, Pontos 
de Cultura e Pontos de Leitura.

Também compartilham experiências junto a entidades como Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), UNESPs de Araraquara, 
Franca, SESC Araraquara e outras, e assim mantem-se como um modelo de desenvolvimento 
regional no interior do estado de São Paulo.

CONCLUSÃO

Procuramos com este trabalho persistir na intenção de que o poder público passe a 
reconhecer a importância da cultura como eixo fundamental da vida humana e como base para 
os diversos outros aspectos da vida em sociedade. Que tenha em seus princípios o respeito ao 
legado cultural das comunidades e a diversidade das expressões culturais, desde a mais autêntica 
até a mais contemporânea, não discutindo sobre a defesa das tradições ou da renovação no 
campo da criação artística ou intelectual. Que possa democratizar o acesso da população aos 
bens culturais, garantindo a igualdade de condições para todos quanto ao consumo cultural. Que 
sua construção seja participativa, que possa ser uma proposta coletiva e cidadã, sendo ainda 

14 FUNARTE. Textos da autora e outros extraídos do Relatório Microprojetos mais cultura: semiárido: a 
cultura nas mãos. Brasília, DF. Ministério da Cultura, 2010.
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transversal a outras áreas das políticas públicas, como elemento importante para amalgamar 
as intenções no sentido de um desenvolvimento pleno. 
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AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DE POLÍTICA 
CULTURAL  DE MG EM 2018:  UMA LEITURA CRÍTICA 

José Marcio Barros1

RESUMO: Partindo dos dados disponíveis, este artigo realiza um exercício de pro-
blematização do processo eleitoral para a renovação da composição do Conselho Es-
tadual de Política Cultural (CONSEC) de Minas Gerais em 2018, buscando eviden-
ciar fragilidades nas dimensões da participação social e da representação. Ao final, 
indaga sobre os atuais desafios colocados do conselho pelas novas e conservadoras 
perspectivas para o campo das políticas culturais no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Conselho de Política Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 
CONSEC MG, Participação Social, Política Cultural.

I – O CONTEXTO E O CENÁRIO

 O Sistema Nacional de Cultura (SNC) é um modelo de gestão compartilhada 
de políticas públicas de cultura que articula os entes federados e a sociedade civil 
com o objetivo de fortalecer as políticas culturais da União, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios por meio da institucionalização e da participação social. Criado 
pela Emenda Constitucional n° 71 de  2012 acrescentou um novo artigo, o 216-A, 
à Constituição Federal de forma garantir a articulação entre desenvolvimento – hu-
mano, social e econômico e o pleno exercício dos direitos culturais. A estrutura do 
Sistema Nacional de Cultura pressupõe a existência de órgãos gestores da cultura;  
conselhos de política cultural;  realização de conferências de cultura; elaboração 
de planos de cultura; e existência de  sistemas de financiamento à cultura. 

 A adesão do Estado de Minas Gerais  ao Sistema Nacional de Cultura se deu 
em 2013, a partir de um importante trabalho desenvolvido pelo Conselho Estadual 
de Política Cultural (CONSEC)  criado pela Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro 
de 2011 e colocado em funcionamento a partir de 2012.

1  Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Professor e pesquisador do PPG em Artes da 
UEMG e do PPg em Cultura e Sociedade da UFBa. Coordenador do Grupo de Pesquisa Observatório 
da Diversidade Cultural/UEMG. josemarciobarros@gmail.com 

mailto:josemarciobarros@gmail.com
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  O CONSEC é um órgão colegiado de composição paritária, com funções consultivas, 
propositivas, deliberativas e de assessoramento à Secretaria de Estado de Cultura (SEC), 
no que se refere à elaboração e implantação de políticas públicas de cultura  e se constituiu 
como elemento importante não só para a adesão de Minas Gerais ao SNC, mas para o longo 
processo de construção do Plano Estadual de Cultura, iniciado em 2014 e finalizado somente 
em 2017 com a Lei Estadual  nº 22.627/2017 que o instituiu. 

 Entre setembro e dezembro de 2018 foram realizadas novas eleições dos representantes 
da sociedade civil para o biênio 2019/2020, distribuídos em 17 setores culturais: 

·	 artesanato;

·	 audiovisual e novas mídias;

·	 circo;

·	 culturas afro-brasileiras;

·	 culturas indígenas;

·	 culturas populares, tradicionais e folclóricas;

·	 dança;

·	 gastronomia;

·	 design;

·	 entidades de trabalhadores e entidades empresariais;

·	 literatura, livro e leitura;

·	 moda

·	 museus e artes visuais;

·	 música;

·	 patrimônio material e imaterial;

·	 produção cultural;

·	 teatro

 Algumas novidades marcaram as eleições para o CONSEC: a inclusão do segmento 
artesanato e a separação de design e moda, que integravam um mesmo segmento, bem como 
a consolidação da possibilidade de qualquer cidadão votar nos candidatos de seu interesse, 
sem necessariamente pertencer aos setores.

 Em cumprimento ao art. 6º, §2º do Decreto Estadual nº46.406/13, o Plenário do 
CONSEC, por meio de votação e confirmação das entidades associativas dos respectivos 
segmentos, reconduziu para mais um mandato, na condição de titular, 5 Conselheiros. Este 
procedimento visa garantir a permanência de parte dos membros, permitindo um equilíbrio 
entre a renovação dos integrantes e a continuidade de conselheiros já conhecedores dos trâmites 
e trabalho do Conselho. Os reconduzidos foram: 
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I - Maria Regina Fagundes Amaral - do segmento da Dança;

II – Ênio Bernardes de Andrade – do segmento da Música;

III – Cacilda Ribeiro – do segmento do Patrimônio Material e Imaterial;

IV – Maria Magdalena Rodrigues da Silva – das Entidades de Trabalhadores e Entidades 
Empresariais;

V - Sula Kyriacos Mavrudis – do segmento Circo.

 Para se candidatar ao CONSEC, os interessados foram indicados por entidades e 
coletivos que atuam de forma comprovada na área artístico e cultural em Minas Gerais. São 
eleitos os mais votados para a titularidade e suplência de cada segmento. 

 As eleições foram realizadas entre 26 e 30 de novembro de 2018 exclusivamente através 
de plataforma digital disponibilizada no site da Secretaria de Estado de Cultura. Qualquer 
cidadão, desde que já portador de Título Eleitoral e residente no Estado de Minas Gerais, 
deveria preencher um cadastro de informações na plataforma, se habilitando a votar, porém, 
em apenas um setor artístico de sua escolha.

O quadro abaixo apresenta uma síntese dos candidatos indicados e eleitos por segmento.

Quadro 1 - RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CONSEC BIÊNIO 2019/2020

Segmento Instituição/candidatos Votos 
obtidos

Cidade de 
origem Regiões/Território Sexo

Artesanato

Centro do Artesanato Mineiro / 
Luiz Augusto Pianetti Fonseca 364 Belo Hori-

zonte Metropolitano Masculino

Associação dos Artesãos de Coqueiro 
Campo / Maria Do Carmo Barbosa Sou-
sa                    

287 Turmalina Alto Jequitinhonha Feminino

Audiovisual 
e novas mí-
dias

Associação do Circuito Turístico Lago 
de Furnas / Aryanne Ribeiro                                       270 Varginha Sul Feminino

Associação Curta Minas/ABD-MG / 
Marco Aurélio Ribeiro De Carvalho 70 Belo Hori-

zonte Metropolitano Masculino

Circo

 
 
Associação Cultural Circo Para todos / 
Xisto Siman                                                     

102 Mariana Metropolitano Masculino

Culturas 
afro-brasi-
leiras

Fórum de Capoeira de Belo Horizonte / 
Alanson Moreira Melo Gonçalves                      55 Belo Hori-

zonte Metropolitano Masculino

Move Cultura / Rafael Luiz de Aquino                                      12 Contagem Metropolitano Masculino

Culturas in-
dígenas

Associação Cultural Sétimo Degrau / 
Sérgio Luiz Barreto Campello Cardoso 
Ayres

103 Barbacena Vertentes Masculino
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Culturas 
populares, 
tradicionais e 
folclóricas

Cavalhada Nossa Senhora Nazareth / 
Charles Eladio Nazareth Faria 125 Caeté Metropolitano Masculino

Associação Histórico Cultural Mucuri / 
Mariana Ramos Botelho Dutra 115 Teófilo 

Otoni Mucuri Feminino

Dança
Associação Coreográfica Hibridus Cia. 
de Dança / Wenderson Godoi Dos San-
tos

79 Ipatinga Vale do Aço Masculino

Gastronomia Frente da Gastronomia Mineira 
Flavio Eduardo Matias Da Silva 66 Belo Hori-

zonte Metropolitano Masculino

Literatura, 
livro, leitura 
e biblioteca

Polígono Sul-mineiro de Literatura, li-
vro, leitura e biblioteca / Maria Helena 
Ferreira Penteado

317 Guaxupé Sudoeste Feminino

Instituto Cult.Aníbal Machado - borra-
chalioteca /  Marcos Túlio Damascena 79 Sabará Metropolitano Masculino

O sopro do tempo / Vasco Luís Guima-
rães Lobo (Lobo Guimarães) 36 Uberlândia Triangulo Norte Masculino

Moda

Frente da Moda Mineira / 
Giovanna Penido Pinto Marques Paiva 490 Belo Hori-

zonte Metropolitano Feminino

 Instituto Tecendo Itabira / 
Ronaldo Silvestre Silva 99 Itabira Metropolitano Masculino

Museus e 
artes visuais

Instituto Cultural artigos e carros de 
época / 
Jeferson Rios Domingues

60 Belo Hori-
zonte Metropolitano Masculino

Instituto Brasileiro de Cultura Científica 
– IBCC / Samuel Moreira Marques 24 Belo Hori-

zonte Metropolitano Masculino

Patrimônio 
material e 
imaterial

AMA- Associação de moradores e ami-
gos de Ouro Fino / José Carlos De Paula 167 Ouro Fino Sul Masculino

Instituto Histórico de Pitangui / 
Judite Aurora Gonçalves Viegas 13 Pitangui Oeste Feminino

Produção 
cultural

Coletivo Cultural Carapuça / 
Guilherme Abraão 427 Estiva Sul Masculino

Instituto Sociocultural Valemais / 
Guilardo Veloso De Andrade Filho 95 Belo Hori-

zonte Metropolitano Masculino

Teatro

Associação Movimento de Teatro de 
Grupo de MG / Emmano Garcia 337 Belo Hori-

zonte Metropolitano Masculino

Cia de Teatro Grand Sertão / 
Marcelo Rodrigues Dos Santos 5 Arinos Noroeste Masculino

Fonte: Site http://www.consec.mg.gov.br

http://www.consec.mg.gov.br
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O Quadro 2 apresenta uma síntese dos resultados das eleições na perspectiva setorial:

Quadro 2 - RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CONSEC BIÊNIO 2019/2020

Segmentos Número eleitores % de votos
Artesanato 651 17,3
Audiovisual e novas mídias 340 8,5
Circo 102 2,7
Culturas afro-brasileiras 67 1,8
Culturas indígenas 103 2,7
Culturas populares, tradicionais e folclóricas 240 6,4
Dança 79 2,2
Gastronomia 66 1,7
Design 1 0,0
Entidades de trabalhadores e entidades empresariais 1 0,0
Literatura, livro, leitura e biblioteca 432 11,5
Moda 589 15,5
Museus e artes visuais 84 2,2
Música 2 0,0
Patrimônio material e imaterial 180 4,8
Produção cultural 522 13,7
Teatro 342 9
Total 3801 100

Fonte: Site http://www.consec.mg.gov.br

 É inegável a importância da existência e atuação de instâncias de participação popular 
no desenvolvimento de políticas culturais e no exercício do legítimo controle social. A criação 
do CONEC é o resultado de processos de luta e reivindicação de diversos setores da sociedade 
mineira e se apresenta como uma das condições centrais para o pleno exercício do Sistema 
Estadual de Cultura de MG. Entretanto, algumas questões sobre o processo eleitoral podem 
e devem ser levantadas para a reflexão e busca de aprimoramento tanto do próprio Conselho 
quanto da participação dos setores da sociedade civil.

II – PROBLEMATIZANDO O PROCESSO

 Uma primeira questão refere-se ao número total de participantes no processo eleitoral. 
Como mostram os dados foram 3801 votos/eleitores oriundos de 266 diferentes municípios, 
correspondendo a apenas 30% do total dos municípios do estado. Do total de votantes, 44% 
pertenciam a municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), sendo que 
destes 64,7% (1091 eleitores) possuem domicílio na capital do estado, o que correspondendo 
a 28,7% do total. Importa dizer que a RMBH representa em torno de 40% da economia e 

http://www.consec.mg.gov.br
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25% da população do estado de Minas Gerais. Belo Horizonte possui 42,8% da população da 
RMBH e 12% da população do estado.

 Um segundo ponto nos remete à origem territorial e ao predomínio masculino entre os 
eleitos. Dos 24 dos candidatos eleitos, 75% são homens (18 do total) e apenas 25% mulheres. 
Quanto ao local de atuação e pertencimento 14 são do território Metropolitano (58% do total) 
e três do Território Sul (12%), totalizando 70% do conjunto. Ambos os dados revelam duas 
categorias com alta concentração de representantes, o que fragiliza a representatividade sob 
as ópticas de gênero e da regionalidade. Se somamos aos eleitos os reconduzidos, o quadro 
se modifica um pouco, mas a concentração ainda é muito grande: 19 Conselheiros do sexo 
masculino (65%), 17 Conselheiros da RMBH (59%), três do território sul (10%) e dois do 
território sudoeste (7%). Outras regiões do estado, de grande importância econômica, social 
e cultural, como Triângulo Sul, Mata, Caparaó, Baixo Jequitinhonha, Norte e Vale do Rio 
Doce, que representam juntos 41% dos territórios de desenvolvimento do estado e 28% da 
população do estado não elegeram representantes para o próximo mandato do CONSEC.

 Se o dado quantitativo sozinho não permite uma análise efetiva da legitimidade, ele 
indica, contudo, uma baixa capacidade de mobilização da sociedade civil e dos segmentos 
representados, por parte do órgão gestor da cultura no estado e do próprio CONSEC é visível. 
Em alguns casos os eleitos tiveram um número muito baixo de votos, se levarmos em conta 
o tamanho da população do estado. Dos 25 candidatos eleitos 13 obtiveram menos de 100 
votos, cinco obtiveram entre 100 e 200 votos, e sete tiveram entre 200 e 490 votos.  

 Um terceiro ponto que demanda reflexão refere-se à performance dos setores. Três 
setores de expressiva importância no cenário político e econômico da cultura no estado, não 
apresentarem candidatos ou não tiveram as candidaturas homologadas: Entidades de trabalhadores 
e entidades empresariais, Música e Design. Por sorte, no caso dos dois primeiros houve a 
recondução de pelo menos um de seus representantes. Já o design, desmembrado do segmento 
moda, permanecerá sem representante até uma nova recomposição do conselho. É curioso 
notar também, que quase metade dos votos foram direcionados a duas áreas transversais, o 
Artesanato e Moda e a uma área meio, que é a Produção Cultural. 

 Um quarto ponto a ser destacado como importante é a necessidade de se considerar 
a representação regional. Ao contrário do Conselho Municipal de Política Cultural de Belo 
Horizonte e de diversos estados, que na sua composição paritária tem entre os representantes 
da sociedade civil representações territoriais e representações setoriais, o CONSEC MG tem 
apenas a representação setorial por indicação de entidades. Isso acaba por gerar algumas 
distorções na relação entre a atuação do candidato, sua indicação pela entidade, o setor para o 
qual foi eleito e quem nele votou como seu representante. O próprio pré-requisito de indicação 
por uma entidade parece garantir uma efetiva e legítima representação de membros originários 
de alguns dos segmentos, abrindo a possibilidade de uma representação desconectada com 
o que hoje se mostra um imperativo político de resistência e afirmação: o  pertencimento, o 
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reconhecimento e o lugar de fala. Para se ter uma ideia, e de forma respeitosa, poderíamos 
citar os casos da representação do segmento audiovisual e novas mídias que foi apresentada 
como candidata pela Associação do Circuito Turístico Lago de Furnas obtendo 79,4% do total 
de votos. Já o segmento Museus e Artes Visuais, será representado pelo proprietário de uma 
coleção de 20 carros antigos restaurados e um acervo de 8 mil itens catalogados reunidos em 
torno do nome Museu de Objetos e Veículos Antigos. O segundo representante foi apresentado 
pelo Instituto Brasileiro de Cultura Científica – IBCC entidade criada em 2015 e sem atuação 
contínua na área. Estima-se que Minas Gerais possua mais de 300 instituições museológicas 
em dezenas de setores.

 Um quinto ponto a ser problematizado está relacionado à forma como o processo 
estabeleceu uma curiosa conjugação entre representação setorial atrelado a entidades para os 
candidatos e um pleito universal, onde qualquer cidadão que comprovar residência no estado e 
possuir título eleitoral válido poderia ser eleitor. Se a possibilidade de qualquer cidadão votar, 
independentemente de comprovar atuação na área, parece mais democrática,  o atrelamento ao 
voto de um único candidato e um único segmento, parece vincular a participação mais às relações 
pessoais pre-existentes, do que ao debate democrático sobre competências de representação 
e proposições. A consulta à plataforma digital do CONSEC, além de desatualizada (a última 
Ata disponibilizada data de março de 2017) não torna claro a efetiva competência, atuação e 
relação dos candidatos com seus respectivos segmentos setoriais. 

 Um sexto ponto a salientar refere-se ao fato de que o processo eleitoral restrito ao 
ambiente virtual, também parece trazer significativas limitações no que se refere à efetiva 
participação dos cidadãos no processo. 

III – O QUE DIZEM ALGUNS CONSELHEIROS 

 O produtor e agente cultural Guilardo Veloso, eleito como suplente no segmento 
Produção Cultural, apresenta uma perspectiva crítica tanto sobre o uso exclusivo do voto pela 
internet quanto da falta de representatividade multiterritorial dos candidatos. Segundo ele:

Quanto à forma do processo eleitoral, cometeu-se, nas duas últimas eleições, outro 
grande erro. Ao migrar para o processo eleitoral somente pela internet, perdeu-se a 
participação da sociedade civil organizada que, de fato, fazia a diferença de participação 
popular no conselho. Tal fato fica evidenciado no resultado das eleições, onde um 
candidato (a) pode ser eleito como votos somente de seu próprio município, a partir 
de “eleições viciadas“, em detrimento a outros candidatos que tiveram votos em todas 
as regiões mineiras. (Entrevista concedida em 2/01/2019)

 Outra questão levantada por Guilardo Veloso, refere-se aos equívocos formais tanto 
no regimento interno do CONSEC MG quanto no edital das eleições. Para ele o dispositivo 
da recondução de forma indireta de conselheiros e a omissão quanto ao perfil de quem pode 
representar a sociedade civil no conselho, dado que bastava ser apresentado por uma instituição, 
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revelam uma fragilidade normativa e política do processo. O Conselheiro suplente aponta para 
o casuísmo e omissão, ao se referir à aceitação de um membro da administração pública de 
um município do sul de Minas Gerais como candidato representante de entidades e coletivos 
da sociedade no segmento produção cultural.

 Outro integrante do CONSEC MG ouvido foi Magdalena Rodrigues (entrevista concedida 
em 27/12/2018) , diretora do SATED MG, reconduzida para o Biênio 2019/2020. A conselheira 
afirmou que a participação social no processo vem melhorando bastante o que, segundo ela, 
deve-se “às variadas formas de divulgação das candidaturas pelos próprios candidatos.” O 
que confirma a hipótese anterior de um processo mais ancorado na proximidade e vínculo 
pessoal dos candidatos com seus eleitores do que coerente com a questão da representação 
setorial e territorial.  Entretanto, acredita que “os eleitores deveriam poder depositar seu voto 
pelo elenco inteiro de cadeiras disponíveis” e não apenas em um único segmento.

 Já o ex-Conselheiro Paulo Morais (representava o segmento Produção Cultural), 
apresenta considerações bastante críticas sobre a participação social no processo. Segundo 
ele, houveram avanços mas também retrocessos:

Eu presenciei os quatro processos eleitorais desde o início do Conselho. Os dois 
primeiros eram muito mais restritivos: só podia votar e ser votado quem tinha CNPJ. 
No terceiro pleito, a gente conseguiu uma demanda antiga minha que era abrir para 
pessoa física, no caso, para poder votar. Hoje qualquer pessoa que tem título de eleitor 
pode votar. Agora é aquela história de voto facultativo, os candidatos tem que correr 
atrás dos eleitores, então é uma corrida mesmo. Nesta eleição, o que eu observei é que 
tem muitas pessoas parecidas em relação às eleições anteriores, que fazem parte das 
mesmas organizações ou que estão relacionados de alguma forma (são parceiros de 
militância no dia-a-dia, coisas desse tipo). Então parece que o campo da cultura é um 
círculo meio fechado, são poucas pessoas que se constituem como lideranças e que 
buscam atuar nesse meio de participação. As candidaturas ainda são muito poucas, o 
debate não tem visibilidade. (entrevista concedida em 03/01/2019)

Perguntados sobre o que se poderia esperar do CONSEC na conjuntura de  mudança de 
gestão no governo estadual em 2019 e quais as principais ações e desafios a serem enfrentados, 
os três foram unânimes em apontar preocupações no que se refere à descontinuidade daquilo 
que foi construído historicamente.  

 Paulo Morais, por exemplo, chamou a atenção para o desafio de se “manter a execução 
do Plano Estadual de Cultura, já que existe uma forte pressão para desmonte de várias políticas 
públicas sob a alegação da responsabilidade fiscal.” Para ele, “a construção do Plano atravessou 
já uma mudança de gestão e se conseguir atravessar essa, dará um sinal de amadurecimento.” 

 Já Magdalena Rodrigues afirmou que, a despeito de sua constituição legal, o  CONSEC 
pode sofrer problemas de esvaziamento e descontinuidade “por  não termos ainda clareza 
sobre a gestão de cultura do governo Zema.” 
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 Guilardo Veloso é mais incisivo em suas críticas, apontando também para os riscos 
internos ao próprio Conselho: 

Acredito que o principal desafio do conselho hoje, é ele próprio. Como reinventá-lo? 
Como dar-lhe credibilidade e representatividade? Como ajustar seu regimento interno 
e tirá-lo do “atoleiro” em que o meteram. Ou seja, como fazer o conselho voltar a ter 
algum protagonismo na área cultural? Como fazer com que ele seja ouvido e respeitado 
pelo novo governo, depois de tantos desmandos na sua condução. Na prática, não 
sabemos nem mesmo se o conselho continuará existindo e se será convocado pelo novo 
governo a se reunir e atuar como instância integrante do sistema estadual de cultura. 
(Entrevista concedida em 2/01/2019)

 Se a existência do CONSEC MG expressa os significativos avanços de modelo de 
construção e desenvolvimento de políticas culturais no país, na medida em que buscam  
garantir os direitos culturais definidos no Artigo 26 e 26 A de nossa Constituição Federal 
de forma participativa, os processos de participação social apontam para a necessidade de 
aprimoramento e aprofundamento de seus mecanismos. Tais questões que já se mostravam 
importantes na conjuntura de gestões públicas sensíveis e favoráveis  à centralidade da cultura 
no desenvolvimento humano e no exercício pleno da cidadania, adquirem agora um grau de 
máxima urgência. 

Na atual conjuntura pós-eleitoral, a cultura passou a ser tratada como gasto e não 
como investimento e a ser acusada de espaço de incitação à posturas desrespeitosas ao perfil 
conservador do brasileiro. Tais visões resultaram na extinção do Ministério da Cultura e na 
proposta de fusão da Secretaria de Estado da Cultura de MG com a pasta do Turismo.  O que 
se esperar do CONSEC MG, frente aos desafios da fragilidade de sua representação territorial 
e setorial e aos ataques conservadores advindos tanto do Executivo estadual quanto federal? 

 Estaria o CONSEC preparado para assumir o complexo desafio de se estruturar como 
legítimo espaço de defesa da institucionalidade e dos avanços das políticas culturais?  Ou 
estaríamos “contando seus dias”, em função do atual projeto conservador em implantação no 
país e da perspectiva liberal em curso no estado de Minas Gerais. Somando à fragilidade de sua 
constituição e processo de renovação, o que a sociedade pode esperar de seus representantes 
no CONSEC MG?
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“CONSELHOS DE CULTURA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
E POLÍTICAS CULTURAIS: ALGUMAS INDAGAÇÕES”

Cleisemery Campos da Costa1

RESUMO: Peças estruturantes na consolidação de políticas democráticas e 
ferramentas estratégicas para a implantação de políticas culturais no Brasil, o artigo 
apresenta alguns questionamentos sobre o contexto de  atuação dos Conselhos de 
Cultura, a partir do processo iniciado de institucionalização do Sistema Nacional de 
Cultura em 2004, considerando sua efetiva participação na efetivação de políticas 
culturais, ou não. 

PALAVRAS CHAVES: Política Cultural; Participação; Conselhos de Cultura; 
Processos; História social. 

São localizáveis os resultados na efetivação de políticas culturais fruto do 
acompanhamento de Conselhos de Cultura ao longo do processo de discussão do 
setor, após a organização do Conselho Nacional de Política Cultural (2005)? É 
perceptível identificar processo semelhante nos municípios fluminenses e Estado do 
Rio de Janeiro, em função da participação dos Conselhos de Cultura na elaboração 
e implantação de políticas culturais?  

Peças estruturantes para a construção de políticas democráticas e ferramentas 
estratégicas para a implantação de políticas culturais no estado fluminense e no 
Brasil, o questionamento desta reflexão propõe uma busca pela identificação de 
limites, ou não, quanto a atuação dos Conselhos de Cultura, considerando os aspectos 
de formação do próprio setor cultural e da tradição que acompanha boa parte da 
História do Brasil, notadamente, sob a marca do dirigismo, do autoritarismo, e da 
exclusão social, segundo destaca o Ex-Presidente do Conselho Estadual da Bahia 
“a trajetória brasileira das políticas culturais produziu tristes tradições e enormes 
1  Doutoranda no Programa de Pós-Graduação de História Social da Faculdade de Formação 
de Professores – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ); cleisecampos@gmail.com
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desafios. Estas tristes tradições podem ser emblematicamente sintetizadas em três palavras: 
ausência, autoritarismo e instabilidade.” (RUBIM, 2007).                                                           

Com o início da redemocratização do Brasil em 1985, após o difícil período da ditadura 
civil militar de 1964-1985, a Constituição de 1988 e a ampliação da discussão das políticas 
culturais pós-2003 nas duas gestões do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (que 
apresentam marcas de impactante incentivo à escuta da sociedade), segundo alguns pesquisadores, 
como a filósofa Marilena Chauí, a condição de diálogo e de participação social nas esferas de 
poder é exercício a ser cada vez mais estimulado, uma vez que “é perceptível à fragilidade da 
condição da chamada participação social, e ainda, os mecanismos de controle social, fruto 
da construção ideológica do Estado Brasileiro, de não aceitação de uma real democratização 
do mesmo” (CHAUÍ, 2006). Atualmente, para ampliar o entendimento sobre esse contexto, 
mais estudos sobre o cenário das políticas vigentes na História do Brasil Colônia, Império 
e República investigam trajetórias no campo das políticas culturais, observando atitudes, 
modos de pensamento, costumes e iniciativas. De igual forma tem sido aprofundada a análise 
da relação Cultura e Direito, tanto sob a perspectiva histórica, como das possibilidades de 
aprendizado dos processos possíveis de formação, do compartilhamento de representações, 
das dinâmicas de tentativa de ocupação dos espaços, por parte da sociedade civil.  

No seu discurso de posse no Ministério da Cultura, em 2003, Gilberto Gil apresenta 
uma concepção antropológica de Cultura, que já naquele momento era um desejo do cantor-
ministro, como linha de condução para a pasta, com deliberação de políticas públicas que 
valorizassem a multiplicidade dos saberes e das manifestações culturais no Brasil, onde se 
inaugurou um amplo pensar sobre a política cultural em todo o território nacional e alguns 
países da América do Sul, com a assimilação do conceito de cidadania cultural e dos direitos 
culturais. O desejo expresso no discurso de posse do Ministro, foi base da prerrogativa inserida 
formalmente na Emenda Constitucional Nº 48, quando instituído o Plano Nacional de Cultura: 

“I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II - produção, promoção e 
difusão de bens culturais; III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura 
em suas múltiplas dimensões; IV - democratização do acesso aos bens de cultura; V 
- valorização da diversidade étnica e regional” (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL – 2005). 

A implementação de políticas públicas de cultura que estimulam uma constante relação 
entre Estado e Sociedade, de forma abrangente, é uma preocupação que fica evidente na 
orientação do Plano Nacional de Cultura: além de apresentar aos poderes públicos suas 
necessidades e demandas, os cidadãos, criadores, artistas, produtores, gestores, agentes, 
animadores e empreendedores culturais, são alertados para sua condição de corresponsáveis 
na implementação e na avaliação das diretrizes e metas do Plano, participando de programas, 
projetos e ações que efetivem o cumprimento do mesmo e dos Sistemas (municipais, estaduais  
e nacional), como aqui destacado “[....] como fundamentos imprescindíveis para uma democracia 
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participativa e representativa na gestão do Ministério da Cultura, a presença da Sociedade 
Civil, em especial, através dos Conselhos de Cultura [....]” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 
Brasil.2012).

Quais as condições e o contexto histórico cultural para essa (ou dessa) participação social, 
apontada pelo próprio poder público federal “como condição de fundamento imprescindível”, e 
os cenários e fatores, favoráveis ou não, nessa discussão de instalação dos Sistemas de Cultura?

Com foco na política cultural, integrante do montante das políticas públicas que se 
destacaram na reivindicação de sua própria implantação, com avanços, retrocessos, conquistas e 
perdas no Brasil pós-1988, analisar a atuação dos Conselhos de Cultura e a relação da  efetivação 
de políticas culturais tece esse ponto crucial: o antagonismo do processo democrático frente 
suas condições de formação, participação e os limites históricos enfrentados, onde o poder 
executivo quase sempre se ressente pela “novidade da participação e representação social”, 
ou seja, o novo papel atribuído aos Conselhos: de “salvaguarda” do conjunto das políticas 
públicas criadas no Brasil, a partir de 2004, quando iniciado o processo de implantação do 
Sistema Nacional de Cultura. 

Toda essa prática, recente e nova, é a própria democracia brasileira em evidência, onde 
junto com os conselhos de cultura, as conferências, as trocas entre os órgãos culturais dos entes 
federados, a destinação de recursos, o acesso à fruição dos bens e meios de produção culturais, e 
as iniciativas para formação e capacitação no setor cultural, consolidam as articulações possíveis 
para que o direito à cultura seja materializado, em realidade mais próxima do exequível. 

A redemocratização brasileira tem na Carta Magna um marco legal, onde o conjunto de 
direitos sociais foi reunido, resultado de um processo beligerante e tenso que envolveu vários 
atores sociais, em especial, da Cultura. Os anos marcantes das décadas de 1970 e 1980, onde 
a democracia e os direitos civis foram duramente afetados, são razões que embasam boa parte 
da Constituição Brasileira. Ampliar – e mesmo garantir - a participação social nas decisões 
e implementação das políticas públicas era uma necessidade, tamanho o temor do possível 
retorno aos anos de chumbo, soma angustiante de cenário anterior de exclusão social, como 
na Era Vargas, e nos séculos anteriores, a própria escravidão.

A soma desses tempos da História Brasileira incide diretamente na prática da 
democratização, onde o exercício da participação social é cenário de estranhamento para 
muitos: a população custa a reconhecer seus direitos, ou alguns dos novos direitos garantidos 
na nova Constituição. A institucionalização dos conselhos é a novidade que possibilita uma 
fundamental forma de expressão, transpassando anos de proibição ou inibição da representação 
popular.

Ao contrário das experiências anteriores de organização de conselhos, eles passam 
a reunir representantes das institucionais estatais e os novos ou revitalizados movimentos 
sociais, aprofundando a dimensão da importância da participação social. No tocante ao setor 
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cultural, é conhecer mais profundamente a forma adotada nessa/dessa participação social, 
buscando identificar os instrumentos que foram encontrados, adotados e estimulados para 
a operacionalização de sua atuação, considerando os limites e tensões que problematizaram 
tal atuação – quer na sua própria formação cultural, quer pelos limites históricos (e quais), 
encontrados (ou herdados?). 

A Constituição Brasileira assegura a Cultura como direito inalienável para todos. Se 
a Carta Magna já estabelece o que deve ser cumprido, para que os Sistemas de Cultura? No 
seu conjunto de instrumentos e peças, os sistemas oferecem mecanismos para que o direito à 
cultura se materialize, com mais chance de aprimorar o que já existe a partir da Constituição, 
considerando a institucionalização da cultura, como política de Estado. 

Sob a guarda e a proteção dos seus respectivos protagonistas - conhecedores de realidade 
local (nos municípios e estados), o poder executivo assume papel norteador com um padrão, um 
rito que assegure a integração e presença da sociedade. Bernardo Mata Machado, pesquisador 
mineiro, destaca a instituição dos Sistemas em harmônica articulação federativa integrando 
municípios, estados e a união, em especial na “tarefa” de elaboração dos Planos de Cultura e 
na participação dos Conselhos de Cultura, em assertiva projeção do setor “(...) é possível ter 
uma real radiografia do que temos, o que queremos ter, e o que é preciso fazer para  ter, para 
chegar lá, quem vai fazer acontecer, para onde orienta nosso desejo.” (MATA MACHADO, 
2004).

Tal ação é medida indiscutível na potencial ampliação do acesso e democratização da 
cultura, desejo comum entre todos que atuam na área cultural – gestores públicos e conselheiros 
de cultura, agentes e animadores culturais, especialistas e professores.  A cada passo que a 
política cultural é aprimorada, aprofundamos a democracia, vivendo mais a nossa condição 
cidadã do direito exercido. 

Pela promoção do acesso e a democratização cultural, justifica-se a participação dos 
Conselhos em prol da contínua defesa do conceito “Cultura é Direito”, onde operar a transposição 
do discurso institucional para execução da ação, é tarefa que tende a ser acompanhada pelos 
representantes da sociedade civil.  Contextualizando parte do percurso de construção das políticas 
culturais, onde figura a organização dos Conselhos de Cultura, alguns marcos favoreceram a 
instalação de um cenário que resulta nas políticas implementadas no Governo Lula, destacando:

·	 A inovadora experiência de gestão pública na cidade de São Paulo com a presença de 

Mario de Andrade na chefia do Departamento de Cultura, em 1935-1938;

·	 As transformações ocorridas no final da década de 1970 no âmbito federal, em plena 

ditadura militar, sob a direção de Aloísio Magalhães à frente da Secretaria Nacional de Cultura do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC. O gestor-designer galgou espaço na estrutura do governo 

federal após realizar e estimular pesquisas no Centro Nacional de Referência Cultural; 
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·	 A criação do próprio Ministério da Cultura – MinC (1985); 

·	 A presença de Marilena Chauí como titular na Secretaria Municipal de Cultura de São 

Paulo (1989-1992), com as formulações de cidadania cultural que orientam diversos programas no Brasil;

·	 A chegada de Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura (2003), ampliando em 

escala nacional a discussão da política cultural, antes restrita as áreas de Artes e do Patrimônio, incor-

porando outras dimensões, como a simbólica, econômica e a cidadã; 

·	 A realização nos diversos estados brasileiros dos seminários Cultura para Todos (2003) 

reunindo intelectuais, pesquisadores, agentes e trabalhadores culturais para debater a construção de uma 

política de Estado, provocando debates e ações estruturantes para o campo cultural;

·	 A “Agenda 21 da Cultura”, em 2004, onde secretários e agentes de cultura de vários 

países reuniram-se em Barcelona na formulação do documento que orientava para uma maior partici-

pação da sociedade civil na área cultural, onde o Brasil foi país signatário.

O conjunto desses fatores e articulações possibilitaram uma maior consolidação de 
política nacional para a Cultura, com notada amplitude em boa parte do território brasileiro, 
quando foram convocadas as primeiras conferências municipais, estaduais e setoriais de cultura 
- bases para a 1ª Conferência Nacional de Cultura (palco de discussão do Plano Nacional de 
Cultura – PNC), e do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC, em 2005.                  

Era o começo de uma maior integração das ações do poder público, com a sociedade 
civil.  Outras ações significativas foram sendo aplicadas em uma perspectiva sistêmica e 
estruturante para o setor cultural: O rico processo das demais conferências nacionais de Cultura 
realizadas em 2010 e 2013 (com a 4ª Conferência Nacional ainda em aberto), foi decisivo para 
o avanço da comunicação, potencializando a escuta e a fala da sociedade civil. 

Os delegados eleitos pela sociedade civil, participantes das conferências, foram 
maioria em todas as suas etapas – municipais, estaduais e nacional, em uma conta percentual 
propositadamente estabelecida pelo Ministério da Cultura, numa clara medida de dar “voz” 
a sociedade civil. As conferências e conselhos não foram invenções da Constituição de 1988, 
ou ainda, dos recentes governos, entre 2004 e 2014, uma vez que desde a era Vargas já eram 
uma realidade, mas foram os anos que compreendem a gestão do Ministro Gilberto Gil e 
Juca Ferreira que mais incentivo foram operados no avanço dos Conselhos e realização de 
Conferências.  

A diferença potencial entre essas duas conjunturas (da Era Vargas e Governo Lula), é que, 
nesse período mais recente, a sociedade foi “convocada” a participar. Na Primeira Conferência 
Nacional de Cultura em 2005, os delegados, muitos deles que propunham a reformulação 
dos conselhos de cultura, sinalizavam sobre a necessidade de uma espécie de SUS (Sistema 
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Único de Saúde) para a Cultura, ou seja, um Sistema Nacional de Cultura, integrando, como 
na Saúde, poder público e sociedade civil na estruturação do setor – fato marcante para iniciar 
a organicidade de toda uma engrenagem sistêmica de cultura, como realidade exequível no 
Brasil, contando em especial, com a liderança do Ministro Gilberto Gil.

Ainda em 2005 é criado o Conselho Nacional de Política Cultural (PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, Brasil. 2005), inovando com a eleição de representantes da sociedade civil, 
mudando a antiga tradição da indicação, com uma nova composição paritária entre governo 
e sociedade, com caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador. 

Um momento chave de rompimento com o histórico dos conselhos e fóruns de cultura 
anteriores, como um lugar de notáveis, sem eleição, a exemplo do próprio Conselho Nacional 
de Cultura - CNC, criado em 1938 (Decreto-Lei nº 526, integrante do então Ministério da 
Educação, da Saúde e dos Negócios - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Brasil.1938), ou ainda 
o Conselho Federal de Cultura, criado em 1961 (Decreto nº 50.293, de 23 - PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA, Brasil.1961), um e outro, referência para os modelos de conselhos municipais 
e estaduais no Brasil, onde seus integrantes eram convidados e/ou indicados pelos respectivos 
chefes do executivo. Vários estados e municípios passam a aderir o novo formato a partir 
de 2009/2010, para composição dos Conselhos – a exemplo do Estado do Rio de Janeiro, 
que aprova sua Lei da Cultura em 2015/Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (Lei 
7035/2015).2

Com a criação do novo Conselho Nacional de Política Cultural, a sequência de um 
conjunto legal com várias leis e decretos, inaugura a linha norteadora das políticas culturais 
em velocidade ímpar, como o Plano Nacional de Cultura (Lei no 12.343, de 02 de dezembro de 
em 2010), e com a nova emenda constitucional de Nº 71, 29/NOV-2012, quando é designada a 
organização do Sistema Nacional de Cultura. Todo esse conjunto legal, compreende a emenda 
Constitucional Nº 48 - Agosto/2005-Artigo 215: O Estado garantirá a todos o pleno exercício 
dos  direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e  apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais. 

É neste novo cenário, estimulado pelo Sistema Nacional de Cultura, que são organizados 
os novos Conselhos de Cultura, com claro objetivo de promoção de ampliação do diálogo 
e escuta entre poder executivo e sociedade civil, favorecendo que pessoas comuns tenham 
voz, que as histórias, versões e narrativas coletivas se interliguem diretamente na formulação 
de políticas culturais. Neste aspecto, analisar o papel dos Conselhos de Cultura, pode ou 
não apresentar um quadro que atenue a condição histórica da inibição – e em     alguns 
casos de desconfiança de boa parte dos participantes da sociedade civil nas discussões e 
encaminhamentos sobre políticas e ações culturais. Colaborando na reflexão de respostas às 
indagações aqui apresentadas, algumas metas podem ser consideradas:

2 Pesquisa e consulta sobre a eleição e composição do primeiro Conselho Estadual de Política Cultural do 

Rio de Janeiro, biênio 2016-2018, registros diversos: http://conselhoestadualculturarj.blogspot.com.br

http://conselhoestadualculturarj.blogspot.com.br/
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a. Identificar o percurso dos Conselhos de Cultura, no tocante sua atuação na efetivação e instalação dos 

Sistemas de Cultura (municipais, estaduais e nacional), sua representação social e identidades;

b. Localizar as potencialidades, limites e tensões quando da atuação dos conselhos de cultura na efetivação 

de políticas culturais, considerando a configuração dos limites históricos identificados no contexto 

brasileiro;

c. Relacionar o exercício de vivência dos direitos culturais e a democracia representativa e participativa 

no Estado brasileiro, através da presença e atuação dos conselhos de cultura;  

d. Reconhecer as diversas vozes que atuam de modo convergente ou divergente, como atores do processo 

de construção das políticas públicas de cultura, envolvendo poder executivo, legislativo e sociedade civil;

e. Incentivar a atualização do levantamento bibliográfico e historiográfico sobre o tema das políticas 

culturais no Brasil, nos Estados e cidades; 

f. Associar as iniciativas de comunicação cultural e social, no âmbito da atuação dos Conselhos de Cultura, 

com o local, o nacional e o internacional; 

A trajetória percorrida pelos Conselhos de Cultura na efetivação de políticas culturais, 
à luz da História recente do Brasil, onde a própria importância da Cultura é questionada, tem 
apresentando um cenário de avanços e retrocessos, ganhos e perdas, carecendo aprofundar 
sobre o “tamanho” da participação social e sua circulação/atuação no campo das políticas 
culturais, se ainda figura entre o tímido e o modesto, ou alçou patamares mais ousados. Qual 
tamanho real da “força potente” atribuída aos Conselhos de Cultura, de forma assentada e 
contínua, no Brasil de hoje, em 2019, século XXI?  

É certo afirmar que a participação social através dos Conselhos promove uma maior 
transparência de deliberações, recursos orçamentários, visibilidade de ações e programas 
culturais, com vistas à democratização do sistema decisório, permitindo maior expressão das 
demandas do setor cultural nas cidades, nos estados e no Brasil? Se tal participação é capaz 
de estimular e ampliar a promoção da igualdade nas políticas públicas de Cultura, por meio 
de inúmeros movimentos, é razoável constatar que esta ação se apresenta como um caminho 
para o alargamento de direitos culturais, capaz de executá-los no interesse público?

Ao responder parte das indagações aqui colocadas, caminhamos na tentativa de desnudar 
as cenas correntes de antagonismo no processo democrático de construção das políticas 
culturais ainda presentes em muitas cidades e estados, e superá-las. 

Tal fato pode ser assimilado como uma tarefa de contribuição na preservação do conjunto 
das políticas que foi criado no Brasil redemocratizado e aprofundado no Governo Lula, onde 



1196

a representação social através da participação dos Conselhos de Cultura é fundamental para 
que tais políticas não sejam perdidas (ou esquecidas).
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MEMÓRIA, TURISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS: A 
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE 

TERESINA/PI

Keline Sousa Coimbra1

RESUMO: O Mercado Central de Teresina desde a sua constituição se consolidou 
como principal referência de comércio popular da cidade. O recente processo de 
reforma que o Mercado tem sido submetido, por sua vez, prevê sua turistificação. 
Com o objetivo de analisar quais e como memórias relacionadas a esse espaço têm 
sido acionadas através dos discursos expressos em tais políticas públicas visando a 
construção e fortalecimento de uma identidade local, capaz de diferenciar a cidade 
e gerar atratividade turística, os resultados obtidos nos levaram a concluir que o 
turismo, quando enquadrado nessa perspectiva, pode atuar como uma importante 
ferramenta, não apenas de dinamização econômica, mas de transformação social, 
promovendo a valorização de memórias e a afirmação de identidades de espaços 
e grupos que comumente se encontravam fora do foco das ações patrimoniais e 
turísticas..

PALAVRAS-CHAVE: Mercado Central de Teresina, Políticas Públicas, Memória, 
Identidade, Turismo. 

INTRODUÇÃO

Os mercados públicos são, por natureza, espaços de socialização e reprodução. 
Originalmente designados para o abastecimento das cidades e satisfação das 
necessidades de seus moradores, essa função se ampliou na medida em que o 
fenômeno da troca inspirou às mais diversas formas de interação social (LOPES e 
VASCONCELLOS, 2010). 

Historicamente, esses espaços se consolidaram como elementos fundamentais 
no cotidiano das cidades, não apenas como produto resultante da formação desses 
aglomerados, mas como agente na sua construção (BITAR, 2014) e condição à 
sua existência, segundo Weber (1999) em seu conceito de cidade, o qual tem por 

1   Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (PPGMS/UNIRIO).
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característica a existência de um mercado permanente onde há a ocorrência de troca de bens de 
forma regular, de modo que “toda cidade (...) é localidade de mercado, isso é, tem um mercado 
local como centro econômico” (ibid., p.409). As transformações nos modos de produção e das 
formas comerciais, contudo, levaram a mudanças nesses espaços, cuja resistência no tempo 
tem se dado pela reconfiguração e atribuição de novas significados. 

A apropriação de espaços pelo turismo e os processos de patrimonialização tem 
contribuído para a ressignificação de locais, até então considerados rotineiros, em atrativos 
turísticos. Para além da clara pretensão econômica inerente a esses processos a partir do 
desenvolvimento turístico, encontra-se também a intenção de, através de tais ações, valorizar 
bens culturais e práticas consideradas referenciais à memória e identidade local.

Nesse contexto, os mercados públicos em face de sua diversidade vêm se destacando 
como alvo de novas configurações para atender ao consumo turístico, ao serem percebidos 
como locais onde os processos de socialização e as práticas específicas do cotidiano se fazem 
mais claramente visíveis, tornando-se fundamentais para quem deseja conhecer o que há de 
mais autêntico em uma localidade. Desse processo, contudo, destacam-se algumas discussões, 
tal como a forma como esses espaços são concebidos enquanto representações identitárias e 
os interesses que motivam a apropriação de práticas culturais de determinados grupos pelo 
turismo.

Assim, introduzimos o nosso objeto, o Mercado São José, popularmente conhecido 
como Mercado Central, o qual compõe o conjunto de edificações públicas instituídas nos 
primeiros anos da fundação de Teresina, como nova capital da província do Piauí. Com a 
sua fundação, estabeleceu-se como principal referência comercial popular de Teresina. A 
despeito da diversidade de atividades comerciais praticadas no local, muitas das mercadorias 
ali produzidas sintetizam, desde o seu estabelecimento, para além da questão comercial, as 
relações dos habitantes da cidade com o meio, estrategicamente escolhido para a fundação 
do munícipio, tais como: a interação com os rios, por meio do comércio de pescados e da 
navegação, anteriormente empregada no escoamento de mercadorias; com o solo, pela extração 
de argila utilizada na produção artesanal; com a flora, por meio dos diversos usos de plantas, 
ervas e frutas locais como a Carnaúba, árvore símbolo de Teresina, e o Cajueiro, usados na 
confecção de souvenires e artesanato, na produção de doces e da cajuína, sendo esta última 
registrada como patrimônio cultural imaterial brasileiro, e com a fauna, através da atividade 
pecuária, com o comércio de carne e da utilização do couro de gado para a fabricação de 
vestimentas, calçados e acessórios. 

O surgimento de novos estabelecimentos comerciais privados e a implantação de 
mercados públicos em outras áreas da cidade, somados às próprias dinâmicas da área central 
da cidade, contribuíram para a descentralização que o local sofreu ao longo dos anos. Ainda 



1202

assim, entendido como local de importância histórica e cultural, tornou-se objeto de consumo 
ao atrair visitantes interessados principalmente no artesanato e em produtos regionais.

 Em Teresina, por sua vez, através da perspectiva do Plano Integrado do Turismo 
Sustentável – PDITS formulado a nível municipal pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (SEMDEC) no ano de 2011, sugeriu a requalificação do seu mais 
antigo e principal mercado público, o Mercado São José, popularmente conhecido como 
Mercado Central. Nesse instrumento, responsável por planejar e orientar as políticas públicas 
de turismo local, pensou-se na estruturação do Mercado como atrativo turístico, impulsionando 
a reforma do local, iniciada no ano de 2013, prioritariamente alcançando o setor destinado 
à comercialização de produtos artesanais e que faziam parte da construção principal e mais 
antiga do prédio, original à época de sua fundação, qualificando o local para o recebimento 
de turistas e, por sua vez, esperando-se dinamizar a economia local através do turismo. 

Observa-se ainda que a intenção de requalificar o Mercado com o objetivo de atender 
ao turismo, teve por premissa contribuir para sua valorização enquanto patrimônio cultural da 
cidade. Antes da reforma, no entanto, o mesmo não era observado a nível oficial, uma vez que 
o local não é oficialmente registrado como patrimônio cultural do estado do Piauí. Tampouco 
se observa a sua inserção em mecanismos oficiais de proteção por parte dos principais órgãos, 
tais como a Lista de Bens Tombados do Piauí da Fundação Cultural do Piauí – FUNDAC (2009) 
e da de Bens Tombados e Processos de Tombamento do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN (2017). 

A presente pesquisa, por sua vez, propõe-se a analisar a forma como o Mercado Central 
é entendido nesse instrumento enquanto potencial atrativo turístico, associado à cultura popular 
local, e como a proposta de requalificação desse espaço se relaciona com a construção e 
afirmação de uma identidade cultural local, capaz de justificar a atratividade de turistas. Para 
a construção deste estudo, a metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica, buscando 
compreender a trajetória do Mercado na história da cidade, bem como sua inserção no âmbito 
das políticas públicas de desenvolvimento do turismo na cidade. Assim, analisamos o Plano 
de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS formulado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEMDEC da Prefeitura Municipal 
de Teresina, no qual consta a proposta de requalificação do Mercado e sua estruturação como 
atrativo turístico. 

BREVE HISTÓRICO DO MERCADO CENTRAL

O estabelecimento de mercados nas partes centrais da cidade se relaciona às características 
dessas áreas como “lugares de encontro, condensadores de fluxos, da diversidade de atividades 
e significados” (LOPES e VASCONCELLOS, 2010, p.05), e que remetem à configuração das 
cidades medievais, caracterizadas pela presença da catedral, edificações administrativas da 
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autoridade local e de praças de mercado ou rossios, onde se desenvolviam as práticas mercantis. 
Esse tipo de modelo orientou o planejamento de Teresina, como capital da Província do Piauí, 
e a escolha do espaço destinado lançamento de sua pedra fundamental. 

Os primeiros focos de ocupação do atual território da cidade remontam a meados do 
século XVIII, formados por pescadores e pequenos agricultores situados na barra do Rio Poti, 
em assentamento conhecido como Vila do Poti. Em 1850, o então presidente da Província, 
José Antônio Saraiva, articulou a transferência da sede do poder político-administrativo 
provincial, até então situado na cidade de Oeiras, para a região, efetivada oficialmente no ano 
de 1852 (FILHO TITO, 1990). Em função dos alagamentos que ocorriam na região devido 
às cheias dos rios, o povoado foi transferido para ponto mais alto à margem do Rio Parnaíba 
em uma área conhecida como Chapada do Corisco, onde se instalaria a Nova Vila do Poti 
(GANDARA, 2011). 

Definido, dessa forma, o marco fundacional da nova capital, sua instituição seguiu o 
projeto formulado por Saraiva, em modelo simétrico, traçado em formato de tabuleiro de xadrez 
e que tinha por núcleo o Largo do Amparo, � atual Praça da Bandeira � em cujo entorno 
foram instituídas a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo e as principais edificações 
administrativas da nova cidade, incluindo o Mercado.

A construção de um mercado público nesse espaço, por sua vez, visava atender às 
necessidades do comércio da cidade, bem como regulamentar tal atividade. A proximidade do 
Rio Parnaíba era ideal para o imediato desembarque e estoque dos produtos que abasteceriam 
a capital. 

Assim, as obras tiveram início em 1854, objetivando centralizar e higienizar principalmente 
a venda de carne. Andrade (2014) descreve o problemático processo de construção do local 
que, sofreu sucessivas interrupções e desentendimentos entre as esferas do poder municipal 
e provincial, estendendo-se por mais de duas décadas. Com efeito, desde o início do seu 
funcionamento, no ano de 1858, já enfrentava problemas estruturais e de higiene, de modo que 
em 1888, quando sua responsabilidade fora definitivamente transferida para a administração 
municipal, relatos já davam conta que o local se encontrava em mal estado de conservação e 
segurança, além de insalubre.  

Ao longo das décadas, passou por intervenções e ampliações para acomodar a crescente 
demanda dos permissionários que ali atuavam, descaracterizando a estrutura original à época 
em que fora fundado da edificação principal, e posteriormente ganhando novos anexos, 
construídos de diferentes materiais e que chegaram a abranger um quarteirão inteiro. 

Quanto à atividade comercial, perdeu em grande parte sua centralização à medida em que 
o próprio centro se transformava, apresentando significativo declínio de sua função residencial 
em detrimento da ocupação pelo comércio, com o expressivo aumento de estabelecimentos 
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privados, como supermercados e do comércio por vendedores ambulantes, conhecidos como 
camelôs. Com efeito, essas mudanças levaram à situação de abandono do local, de modo que, 
às vésperas do início das obras de reforma o que se encontrava era um estabelecimento com 
visíveis problemas estruturais e sem infraestrutura adequadas – sobretudo nas áreas destinadas 
ao comércio de carnes e hortaliças – tanto para comerciantes como para frequentadores. 

Soma-se ainda a fundação de mercados públicos em outras áreas da cidade e, por 
fim, a inauguração do Shopping da Cidade, situado em frente ao Mercado Central, e cuja 
proposta seria de polarizar o comércio informal de ambulantes, aproximando-se da tipologia 
de estabelecimentos mais modernos, como shopping centers, ao mesmo tempo em que lhe fora 
atribuído o título de principal centro comercial popular de Teresina, concorrendo diretamente 
com o Mercado, que passara a ser popularmente designado com a alcunha de Mercado Velho. 
O Shopping também passou a ser destacado por sua infraestrutura, sendo promovido como 
atrativo turístico e recebendo a instalação de um CAT – Centro de Atendimento ao Turista, 
de modo que o Mercado passou a desempenhar um papel secundário, tanto como referência 
de comércio popular quanto de abastecimento da cidade.

DE ABASTECIMENTO À MERCADORIA: PATRIMONIALIZAÇÃO E 
TURISTIFICAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS

Pintaudi (2016) atenta à relação com o tempo para compreender o papel dos mercados 
públicos no presente e as mudanças que sofreram.  Segundo a autora, a função original 
desses espaços como centros de abastecimento regulados pelo Estado foi superada, à medida 
em que a entrada do capital privado reduziu a importância de tais locais na distribuição de 
gêneros alimentícios e na oferta de mercadorias. A permanência dos mercados, pois, estaria 
relacionada apenas à representação do papel que já exerceram no passado ou à ausência do 
grande capital, de modo que:  

O fato de existir na atualidade uma forma muito semelhante de realizar o mercado 
pode nos fazer pensar que se trata de uma simples repetição. Leva-nos até a inferir 
que a repetição é uma maneira de conservar os costumes (ou as tradições) de um povo. 
Mas isso é apenas a aparência do que ocorre. Os mercados públicos mudaram e o que 
vemos é apenas o invólucro do original em alguns casos [...] (PINTAUDI, 2016, p.172). 

Esses espaços passaram a receber novas formas de apropriação, contudo, não mais 
vinculados à comercialização de produtos de primeira necessidade, mas a práticas e elementos 
referenciais à memória e cultura local. A diversidade de produtos – muitos dos quais artesanais 
ou in natura, como ervas e carne – misturados aos burburinhos e gritos dos comerciantes, 
aromas e sabores encontrados nesses espaços passaram a ser associados ao que haveria de 
mais autêntico em uma cidade, compondo, pois, sua identidade. 
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A ampliação da noção de patrimônio, por sua vez, contribuiu para a percepção da 
dimensão social e cultural que envolve as práticas e elementos encontrados nos mercados 
públicos, e que vão muito além das características arquitetônicas das construções os abrigam. 
Fundamentada na perspectiva do conceito antropológico de cultura, essa ampliação foi marcada 
pela abrangência de práticas e elementos expressivos da diversidade cultural humana no 
que era legitimado enquanto patrimônio (ABREU, 2009), superando a concepção até então 
restringida à proteção de bens materiais que conotassem excepcional caráter histórico e artístico 
de interesse nacional e abrangendo aspectos processuais.

 No exemplo brasileiro, a partir dessa visão, evidenciou-se que as políticas praticadas 
nacionalmente de salvaguarda e a monumentalização de objetos que atendessem a interesses 
específicos, na tentativa de consolidar uma identidade nacional, (CHUVA, 2017), revelavam-
se em dissonância com a evolução dessa noção e à diversidade de práticas e elementos que 
compunham a cultura brasileira, urgindo à necessidade de uma reformulação, que oficializada 
com a definição promulgada na Constituição Federal de 1988, a qual considera como patrimônio 
cultural todos os bens de caráter material e imaterial que sejam referenciais aos diversos 
grupos que compõem a sociedade brasileira. 

Assim, destaca-se também o recente fenômeno de valorização e patrimonialização de 
vestígios do passado no presente, de acordo com o observado por Abreu (2016), motivado 
por questões identitárias, visando à diferenciação diante do cenário de homogeneização dos 
lugares, resultante do processo de globalização. Hall (1996) e Bauman (2005) destacam o 
caráter fragmentário, plural e temporário das identidades na contemporaneidade, dentre outros 
fatores, resultado da ruptura com antigas estruturas e mudança nas formas de interação dos 
indivíduos, assinalando a impossibilidade de existência de uma única identidade unificada e 
permanente. A necessidade de se sentir parte de um grupo coerente, a despeito da diversidade 
de seus indivíduos, contudo, urgiu o surgimento de tais fenômenos que seguem o sentido 
oposto à essa tendência, posto que

Manter alguma identidade parece ser essencial para que as pessoas se sintam seguras, 
unidas (...) a costumes e hábitos que lhe deem segurança, que lhes informem de onde 
vêm; enfim, para que as pessoas não se percam no turbilhão de informações, mudanças 
repentinas e quantidade de estímulos que o mundo atual oferece. (BARRETO, 2007, 
p.97)

Destaca-se também, para além das razões identitárias, a descoberta de novas vocações 
para tais vestígios, como o turismo. Nesse sentido, Dias (2006) afirma que o imaginário e o 
olhar do turista são construídos por signos e aspectos específicos encontrados na paisagem 
e na cultura local e que se diferenciem da sua realidade cotidiana. Por essa razão, a imagem 
de uma localidade que se pretende turística deve estar associada à elementos que inspirem à 
imaginação e a valores, como a hospitalidade, constituindo uma cultura turística, definida como
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[...] um conjunto de comportamentos sociais fundamentados em valores que têm 
por base a hospitalidade e constitui-se em um sistema de significados e de símbolos 
coletivos segundo os quais a comunidade interpreta suas experiências e orienta suas 
ações referentes aos turistas (DIAS, 2006., p.30). 

A apropriação da cultura pelo turismo, com a consolidação do turismo cultural – 
segmento em contínuo crescimento no setor –, apresenta-se como uma notável alternativa 
econômica para o desenvolvimento do turismo nas localidades, seja como segmento principal 
ou secundário, ao ser entendido como forma de ressignificar espaços simbólicos e fortalecer 
a identidade cultural, à medida em que:

Identificando essa nova demanda por um ambiente de afirmação de identidade, a própria 
lógica de mercado, por meio do marketing, reconfigura antigos espaços historicamente 
marcantes na cidade a fim de criá-los como marco turístico e de lazer. Banhados em 
um desenho comercialmente atrativo, esses antigos espaços tornam-se novamente 
lugares para realizar o comércio de bens culturais, inclusive o próprio lugar se torna 
mercadoria. O antigo é redesenhado para se enquadrar na nova lógica, com traços do 
passado e do presente que se encontram como componentes de mais um produto do 
capital (FREIRE, 2016, p.03). 

Esse segmento, por sua vez, também se destaca pela prática de uma atividade turística 
“limpa”, em oposição ao turismo de massa, reconhecido por seus notáveis prejuízos às 
localidades receptoras, colaborando dessa forma com a valorização dos bens culturais e com 
o desenvolvimento sustentável das localidades visitadas. Além disso, seria um segmento 
aplicável em qualquer destino, haja vista que a existência de uma cultura ou história é inerente 
a qualquer grupo social.

Nessa perspectiva, a promoção da cultura local visando a atração de turistas, contribuiria 
para a aproximação e valorização por parte dos próprios autóctones. Bastos (2004, p.76) 
reitera que “a exploração comercial do patrimônio cultural mediante sua conversão em atrativo 
turístico tem sido apontada como a opção que mais assegura sua reabilitação e conservação”.

TURISMO E DESENVOLVIMENTO: EXPECTATIVAS PARA O MERCADO 
CENTRAL

 Com o objetivo de dinamizar a economia local através do turismo, apontando diretrizes 
que visem à coordenação e qualificação de Teresina como destino turístico, seus atrativos e 
infraestrutura e a consolidação de uma imagem, o Plano de Desenvolvimento Integrado do 
Turismo Sustentável – PDITS, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEMDEC, foi apresentado no ano de 2011, reunindo um conjunto 
de informações e dados relativos à atual situação da atividade turística de Teresina, dos seus 
atrativos turísticos, bem como diretrizes que orientem a estruturação e desenvolvimento do 
setor. Posteriormente, esse documento foi fundamental para que o poder executivo municipal 
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angariasse recursos federais através do Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo 
– PRODETUR que financiaram a reforma.

 Nesse instrumento, chama-se a atenção, de acordo com o constatado, à ausência de uma 
identidade de Teresina enquanto destino turístico, em razão do fato da cidade ser considerada 
apenas portão de entrada do Estado – o qual já possuiria uma imagem consolidada – e pela 
carência de estrutura e planejamento que ofereçam suporte. Observa-se que embora os dados 
apresentados no documento apontem para a existência de segmentos turísticos responsáveis 
pelo fluxo de turistas que visitam a cidade, como o turismo de negócios e eventos, sendo estes 
atrelados à principal imagem que se visa consolidar, e a existência de recursos que possibilitariam 
a potencialização de outros, como o turismo cultural e o ecoturismo que ofereceriam suporte ao 
dois principais já existentes, o maior obstáculo ao respectivo crescimento e desenvolvimento 
desses segmentos esbarra na debilidade dos potenciais atrativos disponíveis ou inexistência 
de infraestrutura. 

 Uma afirmação curiosa, não obstante, é de que o a cidade não possuiria “patrimônio 
arquitetônico de interesse regional ou nacional que tenha capacidade de atração de turistas 
[...], sendo as expressões populares de caráter regional” (SEMDEC, 2011, p.13). Assim, 
juntamente com a implementação de novos espaços, sugere-se a requalificação do Mercado 
Central como forma de diversificação da oferta turística e como espaço para a prática de 
atividades de caráter cultural, presumindo-se, embora implicitamente, a associação do local 
à ideia de popular. 

  Observa-se ainda que tal proposta não é exclusiva desse instrumento, mas se 
mostra em concordância com outros documentos elaborados pelo governo municipal, como 
o Plano Diretor de Teresina, denominado Plano de Desenvolvimento Sustentável – Teresina 
Agenda 2015 e da Agenda 2030, e que tem por premissa o desenvolvimento sustentável e a 
integração com os diversos grupos sociais interessados.  Esses instrumentos coincidem com 
ações voltadas à valorização do patrimônio cultural da cidade, como meio de promover a 
revitalização do Centro através da ocupação da região. Do mesmo modo, o turismo é apontado 
em todos esses instrumentos como atividade em potencial na busca por uma aptidão econômica 
que dinamize, destaque e torne a cidade competitiva.

 Nas ações apresentadas em ambos documentos, fica explícito que a integração da 
sociedade local às ações propostas, somada ao restabelecimento das relações afetivas dos 
teresinenses com o espaço, não somente são estrategicamente importantes do ponto de vista 
político, mas fazem-se fundamentais no fortalecimento da imagem que se espera projetar da 
cidade, a fim de consolidar uma identidade cultural que a torne conhecida, diferencie-a e que 
motive a atração de visitantes. 

A sugerida requalificação do Mercado Central apresentada no PDITS, por sua vez, 
foi colocada em ação com o desenvolvimento e execução do projeto de requalificação. A 



1208

primeira etapa do projeto começou a ser executada no ano de 2013, com previsão de conclusão 
no prazo de 1 ano, porém, a reinauguração do espaço que marcou a finalização da primeira 
etapa apenas ocorreu na data de 21 de dezembro de 2017. Assim, essa primeira fase da obra, 
que teria um total de três etapas, teve sumariamente como foco a estruturação do local como 
atrativo turístico. 

A área abrangida pela primeira etapa da reforma se concentrou no setor de artesanato 
e na fachada da edificação. Houve a manutenção da estrutura interna e externa da construção 
original datada de 1854, preservando as características originais àquela época, e incluindo 
melhorias no que concerne à infraestrutura e acessibilidade, com a instalação de um elevador. 
Além disso, foi criado um espaço destinado à exposição de obras de artistas locais, além de um 
memorial, no qual consta informações sobre a fundação do Mercado e onde ficam expostos 
materiais e ferramentas do período de construção do local encontradas durante a reforma. 

Salienta-se, entretanto, que apenas a parte que mais recebe turistas, a do setor de 
artesanato, foi a beneficiária dessa etapa. A restruturação dessa área contrasta com as demais 
expansões do Mercado que ainda não passaram por reforma, cuja realização ainda não tem 
data estabelecida e encontra-se em fase de planejamento.

Embora oficialmente não tenham sido apresentados dados que apontem aos resultados 
quanto ao aumento no número de visitantes e de vendas no local após a execução da reforma, 
é notável o destaque que o Mercado recebeu, a começar pela própria fachada que, voltou a 
ganhar destaque na paisagem do entorno da Praça da Bandeira. O espaço reinaugurado a menos 
de um ano, por sua vez, também tem recebido constante atenção e divulgação positiva que o 
local não recebia há bastante tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observamos um exemplo de como o turismo tem sido colocado 
em perspectiva por políticas públicas que visam o desenvolvimento de cidades, sobretudo do 
ponto de vista da sustentabilidade, e na afirmação de identidades culturais. Essa afirmação, 
contudo, embora tenha o claro interesse de diferenciação dos espaços ao salientar aspectos e 
elementos que possam servir de recurso à produção do imaginário turístico, em certa medida 
tem contribuído na ressignificação de lugares e de práticas de um tempo passado no contexto 
presente. 

Entre as vantagens que a apropriação da cultura por essa atividade pode acarretar, 
podemos destacar a valorização do lugar, o fortalecimento nas relações com o patrimônio 
cultural, reforçando a sua identidade cultural e a integração e atribuição de novos usos para 
elementos do passado (DIAS, 2006). Essa apropriação, entretanto, deve necessariamente vir 
acompanhada de um correto planejamento.
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Não obstante, a construção e a afirmação de uma identidade cultural da cidade, através 
desses instrumentos implicam em um claro posicionamento político e em uma seleção de 
memórias e referências, as quais excluem muitas outras. A própria subsistência desse local 
ao tempo, enquanto um vestígio do passado, a despeito de outros fatores já mencionados, 
não se dá de forma neutra (ABREU, 2016), de forma que “empreendimentos deliberados de 
reconstrução empreendidos pela memória respondem por via de regra a demandas e interesses 
políticos precisos” (SEIXAS, 2004, p.41).  Entretanto, entendemos que, à medida em que 
a evolução no entendimento do que é considerado patrimônio cultural possibilitou, a nível 
oficial, o reconhecimento e a legitimação das mais variadas expressões e símbolos populares 
dos diversos grupos sociais que compõe o tecido social brasileiro e que, durante muito tempo 
foram excluídos desse processo,  colaborou na integração de bens culturais cada vez mais 
representativos e de maior ressonância. 

No caso apresentado do Mercado Central, a apropriação e a requalificação desse espaço 
como recurso turístico, para além da dinamização da economia da região em que ele se encontra, 
auxiliou ao acionamento de parte das memórias, costumes e formas de fazer característicos 
da cidade e que se relacionam com esse local, e que por bastante tempo estiveram ocultadas 
junto com a própria situação de abandono que o espaço fora destinado antes da execução do 
projeto, permitindo-nos a concluir que o turismo, quando enquadrado nessa perspectiva, pode 
atuar como uma importante ferramenta de transformação social e espacial. 
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A TRANSCENDÊNCIA DAS POLÍTICAS CULTURAIS A 
PARTIR DO “RESGATAR” DO CENTRO DE CRIAÇÃO 
GALPÃO DAS ARTES EM LIMOEIRO, PERNAMBUCO

Rúbia Aurenívea Ribeiro Lóssio 1

Cesar de Mendonça Pereira2

Fábio André3

RESUMO: O referido artigo visa contribuir com a transcendência das políticas 
culturais na perspectiva do “resgatar” pela história do Centro de Criação Galpão das 
Artes de Limoeiro, Pernambuco. Para tanto, buscamos analisar as refuncionalizações 
e a conveniência da cultura, existentes no referido grupo em relação às hibridizações 
culturais na região pela perspectiva de iniciativas inovadoras de entretenimento 
e visibilidade da cultura local. O Centro de Criação Galpão das Artes facilita um 
novo olhar para políticas culturais que transcende para dimensão de novos hábitos 
financeiros entre os rituais de refinamento das culturas populares. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Culturais, refuncionalização, culturas populares.

Em vista de um Brasil despercebido, a era dos editais na cultura reabre 
para um protagonismo refuncionalizado dos saberes populares. As formalidades 
instituídas e o aparato do mercado conduzem a uma nova postura de entretenimento 
e disseminação das manifestações culturais. A classificação para inscrição do 
patrimônio imaterial traz um novo olhar no que era restrito às comunidades e aos 
pesquisadores. A diversidade torna-se algo respeitável nas culturas populares, mas 
o fortalecimento dos costumes e crenças passa a ser ditado por diversas regras 
pontuadas pelo mercado. 

Necessitamos compreender que as abordagens em direcionar o modo de 
saber do povo perpassam por uma condução e atuação de novas conexões em 
1  Doutora em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Professora do Centro 
Universitário Dr. Leão Sampaio, rubia@leaosampaio.edu.br  /   oissol13@gmail.com
2 Doutor em Ciências da Cultura pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD, 
Analista em Ciência e Tecnologia da Fundação Joaquim Nabuco, cesar.pereira@fundaj.gov.br
3 Fábio André – Gestor Cultural do Ponto de Cultura – Centro de Criação Galpão das Artes – 
Limoeiro, PE, fabioandre.limoeiro@hotmail.com
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redes. O imaginário popular de cada região juntamente com o aporte de lideres culturais que 
reconduzem as formas estéticas e funcionais de grupos, agremiações, artesãos entre outros, 
revelam um poder em novos hábitos de vivências.  Nessa observação, as políticas culturais no 
Brasil são traduzidas pelo viés institucional. Não podemos pensar em políticas culturais sem 
o atrelamento do Estado e das gestões governamentais. Em contrapartida o Brasil não é um 
país simples na perspectiva de administrar questões culturais. Possuímos um caldeirão de arte, 
saberes e patrimônios. São muitos símbolos que necessitam de codificação em desenvolvimento 
para ressignificação de novos pensamentos mediante uma política cultural. 

 O panorama para uma demanda do patrimônio tanto imaterial quanto material revela-
se em revisitar os espaços e locais de identidades culturais. A política cultural reacende o 
alinhamento de conexões com as cidades, com a urbanidade na proposta de novas formas de 
convivências. 

 Temos que entender que as políticas culturais no Brasil devem aprimorar para uma 
consciência coletiva em detrimento de um olhar dos modos de convivências e de sustentabilidade. 
São vários parâmetros que perpetuam as políticas culturais que hoje são destinados a percentuais 
de valores econômicos para compor a orquestra da efetivação na disposição de incentivos de 
chamadas públicas que evidenciem a cultura para todos.

Os articuladores na criação das culturas populares, também são responsáveis pela 
dimensão das políticas culturais na sociedade em redes. São histórias que configuram um 
diálogo entre formas de exibições, exposições e acervos na cultura. As produções culturais e  
o  afloramento das tradições populares exibidas em cortejo pela visibilidade de manifestações 
guardadas no imaginário popular reacendem uma versão múltipla para novos valores e 
contextualização em programas de gestão cultural. São formas de identificações objetivadas 
em várias classificações para uma estratificação da essência e espontaneidade do folclore, da 
arte e da cultura popular. 

 Com tamanha responsabilidade a política cultural caiu na graça de três grandes pensadores, 
que além de pensar em estratégias de visibilidade, elaboraram incentivos, projetos, técnicas e 
tendências para notoriedade dos parâmetros culturais. Damos atenção aos estudos de Mário 
de Andrade defensor da cultura que com persistência vislumbrou o desbravamento da mesma, 
com a disponibilidade e ajuda de Gustavo Capanema o direito de todo cidadão à cultura. 
Ele foi responsável pela memória de saberes populares no Brasil introduzindo a noção de 
sistema na gestão cultural entre às regiões do Brasil, ou seja, ampliou a atribuição do Estado 
na promoção da política cultural. 

O dia em que nós formos inteiramente brasileiros e só brasileiros a humanidade estará 
rica de mais uma raça, rica duma nova combinação de qualidades humanas. (...). Nós imitando 
ou repetindo a civilização francesa, ou a alemã, somos uns primitivos, porque estamos ainda na 
fase do mimetismo. Nossos ideais não podem ser os da França porque as nossas necessidades 
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são inteiramente outras, nosso povo outro, nossa terra outra, etc. Nós só seremos civilizados 
em relação às civilizações o dia em que criarmos o ideal, a orientação brasileira. Então 
passaremos da fase do mimetismo pra fase da criação. E então seremos universais, porque 
nacionais.” (ANDRADE, 1988, p. 30-31).

Outro grande fenômeno nessa mesma linha foram os trabalhos do educador baiano 
Anísio Teixeira que foi um defensor da arte e da cultura no ensino a partir da introdução da 
escola pública no Brasil trazendo um novo paradigma em relação as visibilidades dos saberes 
e manifestações populares existentes no país.

Ressalta-se no dizer de Anísio uma identidade com a nova concepção de educação 
para o milênio que se inicia, proposta pelo Relatório Delors-Unesco, indicando a sua 
estruturação a partir de quatro princípios pilares: “aprender a conhecer”, “aprender a 
fazer”, “aprender a viver juntos”, “aprender a ser”, que pensados na sua interação e 
interdependência, fundamentam-se numa concepção de totalidade dialética do sujeito. 
(CORDEIRO, 2019)

Também não podemos deixar de citar o revolucionário ministro da cultura do governo 
do presidente Lula, o cantor e compositor baiano Gilberto Gil. Gilberto Gil com ternura, 
afeto e alacridade transformou burocracia em contextos de visibilidade com a elaboração dos 
Pontos de Cultura. 

A cultura não é uma estrutura definida e cristalizada, mas um processo, um fluxo 
contraditório. A cultura é sinônimo de transformação, de invenção, de fazer e refazer, 
de ação e reação, uma teia contínua de significados e significantes que nos envolve 
a todos, e que será sempre maior do que nós, por sua extensão e sua capacidade de 
nos abrigar, surpreender, iluminar e — por que não? — identificar. As culturas são 
como rios, como disse o antropólogo Marshall Sahlins, pois não se pode mergulhar 
duas vezes nas mesmas águas, porque elas estão sempre mudando. Então, culturas se 
criam, alteram-se e se resignificam, ou seja, se reinventam. E quanto maior for o grau 
de partilha, mais democrática, criativa e tolerante será nossa sociedade. E assim se 
afirma a noção de diversidade. (GIL, 2006)

Para salientar essa discussão, é pertinente lembrar, da proximidade da cultura com o 
desencadeamento da civilização. O conceito de cultura é bastante complexo, mas em determinadas 
situações é bastante simplificado por vários comparativos.

Cultura e civilização, tomada em seu sentido etnográfico amplo, é aquele todo 
complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e todas as demais 
capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. A 
condição da cultura, entre as diversas sociedades da espécie humana, na medida em 
que é passível de ser investigada nos princípios gerais é um tema apropriado para o 
estudo do pensamento e da ação humanos. (TYLOR apud THOMPSON 1995, p. 171) 

 Nesse argumento, podemos dizer que a cultura oferece sentido nas vivências humanas. 
O que podemos dizer que é o alimento das políticas culturais em oferecer sentido ao público 
pelos saberes e arte populares. Ao destacar esse aspecto, devemos compreender que o mundo 
mudou, estamos em transição entre o paradigma patriarcal para o paradigma do cuidado. São 
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novas invenções tecnológicas, é o cibercidadão ditando novas tendências de relacionamentos, 
moda, atitudes e comportamentos. Então, como desencadear novos aportes nas políticas 
culturais numa sociedade de padrões altamente mercadológicos e tecnológicos?

Os hábitos são formadores da personalidade, fazem parte dos costumes, revelam 
identidades e disseminam cultura. Charles Duhigg (2012) diz que, “Muitas vezes, os hábitos 
são tanto uma maldição quanto um benefício.” Por assim dizer, a rivalidade sadia traz a 
criatividade, enquanto a disputa engrandece e fortalece o egoísmo. Desde o aparecimento 
da propriedade privada, as cidades reascendem o egoísmo como interesse fundamental para 
convivência e sustentabilidade. Para tanto, escreve  o historiador Achille Mbembe, 

“Outro longo e mortal jogo começou. O principal choque da primeira metade do 
século XXI não será entre religiões ou civilizações. Será entre a democracia liberal e 
o capitalismo neoliberal, entre o governo das finanças e o governo do povo, entre o 
humanismo e o niilismo”, E faz um alerta: “A crescente bifurcação entre a democracia 
e o capital é a nova ameaça para a civilização”. (DUHIGG, 2012)

Uma nova civilização está à vista! O conhecimento estará mais ainda relacionado ao 
mercado voltado para humanidades digitais. São novas vivências na qual a estética é pautada 
em estratégia digital entre consumo e valorização do ego. A busca por um mundo de negócios 
reconduzem as pessoas em uma nova dimensão de estilo de vida. É uma era da busca pelo 
falso glamour. 

Há também um fator preponderante que está ligado a cooperação nas comunidades 
evidenciado por George Yúdice (2004, p.421) “o lugar ocupado pelos trabalhadores culturais 
constitui o modelo dos novos trabalhadores flexíveis do setor de serviços, que produzem 
conhecimento e processo”, olhar ampliado pelo insite ao privilegiar a ação em lugar da retórica 
publicitária de inserção de comunidades na “reconstrução das cidades”(YÚDICE, p. 424).

Yúdice (2004), também enfatiza a noção de vantagem cooperativa em detrimento de 
ganhos e reajustes financeiros para visibilidade da cultura local.

O debate que eu imagino comporta a compreensão do próprio papel das pessoas [...]. 
É somente com o estabelecimento do protagonismo dos participantes, inclusive sua 
autoria em todos esses níveis, que se pode começar a entender o que significa para 
uma comunidade beneficiar-se de um projeto de modo que sejam transcendidas as 
limitadas inflexões do “enriquecimento” (ou seja, as noções estabelecidas de capital 
cultural, econômico e social).

Temos também questões da hibridização que afetam as identidades em detrimento das 
mudanças nas comunidades menos favorecidas como aponta Canclini (1995),

Que cidadania pode expressar este novo tipo de identidade? Na primeira parte tentamos 
pegar o cidadão atual mais como habitante da cidade do que da nação. Ele se sente 
enraizado em sua cultura local (e não tanto na nacional do que lhe falam o Estado e os 
partidos), mas essa cultura da cidade é o ponto de intersecção de múltiplas tradições 
nacionais – as dos migrantes reunidos em qualquer metrópole - que por sua vez são 
reorganizados pelo fluxo transnacional de bens e mensagens.

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/542801-iglesias-hegemonia-gramsci-e-eleicoes-na-espanha
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 Ou seja, aspectos expressivos da refuncionalização cultural reorganizam para que 
novos hábitos se fundam a favor da construção da cidadania. 

Com toda essa artimanha há um grupo na cidade de Limoeiro do agreste meridional 
da Zona da Mata Norte de Pernambuco, liderado pela força, astúcia e dinâmica do articulador 
Fábio André que consegue “resgatar” com sabedoria as diversas formas de incentivar a cultura 
envolvendo os ditames da burocracia dos financiamentos entre a contingência existente na 
subversiva cultura local. Vale lembrar que Limoeiro4 foi uma cidade muito dinâmica e evoluída 
conhecida como a princesa do agreste pelas plantações de algodões e pelas façanhas do Coronel 
Chico Heráclito. Aspecto importante para o desenvolvimento da cidade que liga empresários, 
cultura e gestão social. Há um glamour favorável que contempla a cidade de Limoeiro em 
Pernambuco respaldada na história pela força do imaginário local. 

Para tanto, no ano 2000 um grupo de professores de artes conduzido por Fábio André e 
Charlon Cabral, criaram um lugar para dar voz e vez as crianças em situação de vulnerabilidade 
social na região. Eles deram vida e espetáculo ao intitulado Centro de Criação Galpão das 
Artes. O referido espaço encontra-se a 77 km do Recife, montado para atender crianças que 
necessitam compreender arte e cultura pelos brinquedos e brincadeiras populares, teatro e 
tradições.

CENTRO DE CRIAÇÃO GALPÃO DAS ARTES: UM ESPETÁCULO DE 
CONVIVÊNCIA 

O Centro Galpão das Artes é um ambiente de riqueza de saberes, foi criado para abrigar 
o exercício das Artes Cênicas, da Educação e da Cultura para alavancar as tradições populares 
na cidade de Limoeiro em Pernambuco. Inaugurado em dezembro do ano 2000, no prédio 
4  “Terra famosa do Coronel Chico Heráclito, de Otaviano Heráclito Duarte, do Conselheiro Marco Antonio 
Vilaça e de Othon Lynch Bezerra de Melo, Limoeiro é uma cidade central do Agreste pernambucano. Tudo leva 
a crer que a cidade do Limoeiro foi uma aldeia de índios Tupis. Os muitos pés de limão deram o nome da cidade. 
A presença dos não índios só vem a tornar-se permanente no século XVIII, quando o padre Ponciano Coelho dói 
foi enviado para catequizar os índios daquele lugar. Corriam os anos de 1730 e 1740. O local mais próximo do 
aldeamento ficava a 15 quilômetros a oeste, um lugar chamado Poço do Pau. Lá vivia um português chamado 
Alexandre de Moura, extremamente religioso e devoto de Nossa Senhora da Apresentação, que mandou construir 
uma capela onde eram celebradas missas e realizadas festas em louvor à Santa. Assim é que ele conseguiu atrair 
muitas pessoas de lugares distantes e muitas delas, resolviam morar na localidade, e dessa maneira fez o lugarejo 
crescer. O Padre Ponciano, contudo, buscou uma forma de fazer o contrário. Como ele desejava transformar o 
aldeamento em uma vila, usou um estratagema muito comum: fez desaparecer a imagem de Nossa Senhora da 
Apresentação da igreja de Poço do Pau para ser encontrada em um limoeiro. Levaram a imagem de volta a Poço 
de Pau, mas o padre fez a imagem reaparecer no pé do limoeiro e assim várias vezes. O padre Ponciano disse que 
isso significava que a santa estava escolhendo o lugar de moradia. Diante desses argumentos todos ajudaram na 
construção da igreja. A notícia do milagre trouxe para região várias pessoas que passaram a ali residir. E assim 
fundou-se um povoado denominado – Limoeiro de Nossa Senhora, mais tarde, porém, o nome passou a ser apenas 
Limoeiro. E os índios desapareceram. O padre Ponciano não foi o primeiro a chegar na região, uma vez que aquele 
aldeamento era responsabilidade dos padres do Oratório da Madre de Deus que, através dos padres Manuel dos 
santos e João Duarte do Sacramento desde 1711, época da Guerra dos Mascates, período de ocupação do vale do 
Rio Capibaribe. Baseado na História Eclesiástica de Pernambuco, o escritor limoeirense Antônio de Souza Vilaça, 
assim escreve: “Poder-se-ia dar guarida à lenda do Pe. Ponciano anteriormente contada, contudo se sabe que antes 
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localizado na Avenida Severino Pinheiro, foi destaque por suas produções e fazeres no Agreste 
Setentrional Pernambucano. Hoje, a sede está localizada na Rua Vigário Joaquim Pinto, Nº 
465, conhecida como um polo de referência das manifestações populares e da disseminação 
da cultura entre as gerações na referida região. 

Para tanto, há de se considerar que o Coordenador Fábio André desempenha um trabalho 
com dedicação e responsabilidade em nome da memória e dos saberes populares na elaboração 
de projetos, de oficinas, das artes, das leituras, do teatro, de seminários e outras atividades 
na promoção e divulgação das tradições populares. Possuidor de um atraente portfólio, o 
Centro foi agraciado com vários Prêmios que possibilitaram sua reafirmação e compromisso 
com o imaginário popular na terra do algodão. Recebeu o Prêmio Itaú Unicef em 2011, foi 
reconhecido como Ponto de Memória  pelo IBRAM e Ministério da Cultura no mesmo ano. 
Também recebeu o Prêmio Rodrigo de Melo Franco pelo IPHAN/Minc em detrimento de suas 
ações educativas no ano de 2013 pela ânsia da propagação da cultura popular com a pesquisa 
Mané Gostoso - E o Vai e Vem do Lúdico.  

Embora tudo tenha começado na contemplação do Prêmio Pontinhos de Cultura foi 
no brinquedo popular que se deu o fortalecimento de sua dinâmica como um Centro de 
pesquisas, fazeres e saberes destinado ao público da infância e juventude. Por tudo isso e 
muito mais, o Centro Galpão das Arte revela que o mundo pode ser transformado a partir 
de ações significativas no despertar de uma consciência coletiva a favor da cultura popular. 

Recentemente, em 2018, foi contemplado com prêmio Selma do Coco de Culturas Populares 
pela inexplicável vontade de fornecer e criar estratégias de visibilidade da cultura popular. 
Inspirados em Ariano Suassuna toda criação perpassa pelos contos e histórias do paraibano 
mais pernambucano do mundo.

 A professora Flávia Suassuana, sobrinha de Ariano Suassuna afirmou em agradecimento 
ao Galpão das Artes disse obrigada pelo laboratório de ressurreição do Ariano Suassuna5.”

disso, ao aldeamento já se dera o nome de Limoeiro. Talvez o Pe. João Duarte do Sacramento ou o Pe. Manuel 
dos Santos, os primeiros que cuidaram da catequese, sejam os responsáveis pelo sugestivo nome. Entretanto, 
consta de Velho documento que o Conde Maurício de Nassau ao relacionar as aldeias de sua jurisdição, Limoeiro, 
encabeçava a lista”. No Brasão da cidade de Limoeiro, que é de autoria de Ariano Suassuna, encontram-se as datas 
de 1751, fazendo referência ao inicio da colonização; e 1893, referente à emancipação política. Banhada pelo Rio 
Capibaribe e fazendo fronteira com as cidades de Feira Nova, Passira, Salgadinho, João Alfredo, Bom Jardim 
e Lagoa do Carro, Limoeiro tem uma população estimada de 55 mil habitantes, segundo o IBGE de 2011. Em 
grande parte do século XX, Limoeiro destacou-se pela compra de algodão e produção de óleo comestível realizada 
pela SANBRA, além de ser região de pecuária. Atualmente é produtor de banana, maracujá, limão, mandioca, 
mamão, além de milho. Daí que a culinária local ser caracterizada pela pamonha, canjica, munguzá, milho assado 
e cozido...Registramos a Sociedade Musical 25 de setembro, fundada em 21 de outubro de 1936, que realiza aulas 
de músicas para jovens e adultos, educando musicalmente na cultura popular e inserindo no mercado de trabalho, 
da qual já saíram vários músicos...” 
5   “Ri tanto que alguém chegou a perguntar se eu tinha sido paga para tal, a fim de puxar o riso da plateia. 
Na verdade, eu estava feliz de ver como meu tio está vivo naquelas pessoas...Portanto, eu queria agradecer a todas 
elas: por fazerem de suas vidas um laboratório de ressurreição de Ariano e por permanecerem  firmes, apesar das 
dificuldades, ofertando àquelas pessoas não só lazer, mas também cultura. Lá de cima, ao lado da Compadecida  
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Devemos compreender que mediante as novas formas de fazer e adquirir cultura  o 
Galpão revela também uma nova forma de contemplar e valorizar as formas simbólicas do 
imaginário local. 

Para isso, o artigo propõe revisitar as formas de “resgatar” pelas ações do Galpão das 
Artes que necessitam reinventar os significados simbólicos à dinâmica cultural. Talvez o 
brilho do Galpão das Artes esteja na questão inovadora de construir uma invisibilidade aos 
problemas de conflitos existentes na burocracia das políticas culturais entre a construção  
de uma visibilidade de significados simbólicos da cultura local. “Resgatar” significa tornar 
criativas as relações de poder pelas circunstâncias específicas locais para manter a expansão 
da cultura popular em detrimento da vida cotidiana na ressignificação da identidade local. 

Para isso o Galpão das Artes geram empreendimentos que favorecem ao entendimento 
da população local. Hoje o Galpão possui o menor acervo do mundo de brinquedos populares, 
e tem como respaldo a oficina do brinquedo e do brincar do Mané Gostoso.6 O brinquedo Mané 
Gostoso serve de atração para sensibilizar as crianças em detrimento ao significado das artes. 

Daí ter o foco para visibilidade e engrenagem dos símbolos culturais de nossa região. 

As políticas culturais em sua perspectiva adotam fortalecimento de construção de novos 
espaços que saibam lidar com os aspectos intencionais, convencionais, estruturais, referenciais 
e contextuais na significação dos símbolos imateriais. Talvez alguns articuladores culturais 
consigam ter um jogo de cintura para repensar a cultura numa concepção estrutural sem perder 
a essência às cruciais análises culturais. Ou seja, comporta em seus projetos e planejamentos 
uma rotina de prioridades a favor da  sociedade. Os aspectos intencionais, convencionais, 
estruturais e referenciais têm, todos, relação com o que é comumente entendido pelos termos 
“significado”, “sentido” e “significação”, (THOMPSON, 1995, p. 183)

É cabível registrar as façanhas do grupo do Galpão das Artes na construção de seu 
espetáculo. Por exemplo, para a elaboração da peça O Peru do Cão Coxo (2017) baseado no 

Ariano deve estar feliz e satisfeito. Ele manda dizer que esses tempos de trevas passarão, e que nós estamos no 
caminho certo.” Disponível em < http://centrodecriacaogalpaodasartes.blogspot.com/ >  acesso em 03/02/2019 às 
13h44
6  “Ainda aos 10 anos de idade, o Senhor Otávio num desses momentos em que somente os dotados pela 
singularidade do talento são capazes de protagonizar algo inusitado inventa aquele que, mais que um brinquedo, 
viria alegrar a infância de crianças de todos os níveis sociais e nos mais diversos recantos do mundo, e se tornaria 
sua criação mais importante: o Mané-gostoso. “Bom ai quando eu completei 10 anos ai eu disse vou usar outro 
negócio. Eu usava casca de cunha... Aí furei outro buraco, botei duas linhas, ai quando eu fiz assim aquela rodinha 
fazia vul vul...(risos) eu achava era bonitinho. Ai eu fiz isso, ai fui mostrar ao meu pai. Eu fazia assim, aí quando eu 
fazia assim, aquela rodinha com dois buraquinhos puxando. Olha meu pai, como é bonitinho tá vendo?... Aí quando 
eu mostrei ao meu pai, vige Maria que meu pai ficou doidinho com aquele bonequinho! Aí pai ficava brincando 
com ele assim, mai como é tão gostoso, é gostosim de mais. Aí eu digo aí, o nome dele eu vou botar Mané 
gostoso!” O brinquedo feito em madeira recebeu o nome de Mané Gostoso. Trata-se de uma tábua delgada, tipo 
compensado, cortada em forma humana, que fica suspenso entre duas varetas e preso por cordões semienrolados, 
que estão passando pelas mãos do boneco, como se fosse ele segurando a barra de um trapézio...O funcionamento 
é extremamente simples: você aperta as varetas no sentido de fora para dentro e os cordões puxa o boneco e este 
fica saltando de um lado para outro do trapézio.” Disponível em: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/
historia/mane-gostoso-sua-historia-seu-criador.htm >  acesso em 03/02/2019 às 14h09

http://centrodecriacaogalpaodasartes.blogspot.com/
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/historia/mane-gostoso-sua-historia-seu-criador.htm
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/historia/mane-gostoso-sua-historia-seu-criador.htm
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texto de Ariano Suassuna, foi arrecado doações para a elaboração da vestimenta dos atores 
e do cenário. Essas atitudes são formas de cidadania do afeto, de envolver o cotidiano da 
comunidade na elaboração, construção, apresentação de seu espetáculo pela busca de não 
perder a essência da cultura popular que perpassa pela espontaneidade. 

O Galpão das Artes produz e reproduz as proezas da vida cotidiana pelas obras de 
Ariano Suassuna. Foi premiado com a peça – A Inconveniência de Ter Coragem (2011) 
para o Festival de Cultura Lusófona, na  Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
Portugal. O Centro também produziu a peça - A farsa da boa preguiça (2017) também de 
Ariano Suassuna. 

 Há de se considerar que nesse tempo, as políticas culturais sobreviveram a partir de 
hábitos dos gestores em detrimentos dos rituais das culturas populares. “Os indivíduos têm 
hábitos; os grupos têm rotinas”, escreveu o acadêmico Geoffrey Hodgson, que passou toda 
sua carreira examinando padrões organizacionais. “As rotinas são o equivalente dos hábitos 
nas organizações.” (DUHIGG, 2012, p. 119)

Nesse sentido, as políticas culturais colaboraram com novos olhares e valores pela 
sociedade para as diversas manifestações populares. 

E como perspectiva aos referidos pontos de cultura privilegiaremos um aporte cíclico, 
mercadológico e da Inteligência Artificial para analisarmos as probabilidades das políticas 
culturais. 

Talvez as políticas culturais voltem a exercer funções antigas em detrimento de um 
modelo cíclico de vivências segundo os autores Gaston Bachelard, Carl Jung e Gilberto 
Duran. Elas passaram adotar sistemas de retorno ao passado em algumas funções, em 
contrapartida estarão diretamente ligadas aos empresários e a contribuição gerada pelo modelo 
mercadológico. Nessas mudanças a tecnologia de terceira dimensão fará a propagação das 
crenças dos patrimônios imateriais produzindo um novo olhar para as tradições populares. 
Será formado um caleidoscópio de técnicas e saberes que entrarão no sistema de aplicativos 
para gerar acesso e visibilidade. Novas maneiras de contratações e uso de chips adequados 
a uma forma de pontuação conduzirá o fantástico mundo simbólico ao poder da lógica de 
mercado. Não poderemos fugir dessa alternativa, mas a cultura popular sempre soube buscar 
estratégias de vivências em várias situações de entraves. Talvez seja isto a grande sacada das 
políticas culturais o saber “resgatar” o valor capital pelo simbólico imaginário local. 

Não podemos deixar de mencionar que o Galpão das Artes possui uma equipe que 
fornece uma rota de saberes em detrimento dos bens culturais.

As atividades permanentes do Galpão das Artes englobam oficinas, teatro, leituras, 
conversas informais entre outros engajamentos culturais e sociais. O incentivo ao aspecto 
lúdico e a tradição são as marcas que favorecem o espaço de Criação Galpão das Artes. Desse 
modo o Galpão, traz em sua perspectiva um novo olhar ou mesmo uma dinamicidade para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_Lus%C3%B3fona&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra
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conduzir seus afazeres. O que revela um sinal de “resgatar” desde as tradições às inovações sem 
perder a essência e o traquejo dos ditames da era dos editais. Cabe ao gestor toda prudência, 
persistência e paciência para trazer inovações pertinentes entre os editais, a comunidade, os 
saberes e o modo de gerir com autenticidade sem perder o foco nas políticas culturais. Com 
isso, o gestor deve trazer o pouco que sobrar, o pouco do que faltar seja na dimensão financeira 
para o aporte do imaginário local. Digamos que é um tanto complicado lidar com o capital na 
esfera cultural. Para isso o gestor vai além dos órgãos dos sentidos, o gestor trabalha com a 
percepção extrassensorial7 que conduz, digamos para um capitalismo consciente8. 

Revela-se então, uma mudança gradativa na comunidade em relação às evidencias 
culturais existentes na região pela perspectiva de iniciativas inovadoras de entretenimento e 
visibilidade da cultura local. 

O Centro de Criação Galpão das Artes facilita um novo olhar para políticas culturais que 
transcende para dimensão de novos hábitos financeiros entre os rituais das culturas populares. 
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UM ESTUDO SOBRE POLÍTICAS CULTURAIS NO 
TURISMO DE NOVA FRIBURGO

Cecilia de Araujo Capetine Fiore1

RESUMO: O presente artigo tem como propósito analisar as políticas culturais no 
turismo de Nova Friburgo. Dessa forma, na primeira parte iremos descrever como 
procedeu a colonização de Nova Friburgo. Num segundo momento, vamos ilustrar 
a configuração atual da cidade, pontuando as políticas culturais e o turismo do 
município. Em seguida, partiremos para a análise do papel de resgate da memória 
do Centro de Documentação D. João VI. E por último, para conclusão será feito 
uma análise das políticas culturais de Nova Friburgo e destacaremos melhorias 
para o turismo. Teremos como metodologia a referência de autores clássicos que 
trabalham com o tema, abordar as percepções dessa pesquisadora e ilustrar esse 
trabalho com figuras.

PALAVRAS-CHAVE: Imigração de Suíços, Nova Friburgo, Turismo, Políticas 
Culturais, Centro de Documentação D. João VI.

1. INTRODUÇÃO 

Quando falamos da construção étnica do Brasil, estamos nos referindo a 
um misto de nacionalidades que colonizaram estas terras. Fazendo uma pequena 
análise das imigrações em massa que aqui ocorreram, temos de um lado o Continente 
Europeu e do outro o Continente Africano, como grandes pólos fornecedores de mão 
de obra para o Brasil. É necessário pontuar que o trabalho por parte dos europeus 
era “livre” e dos africanos era “forçado”. 

Dentre uma das nacionalidades européias que vieram colonizar o país estão 
os suíços. Aqui iremos estudar um grupo específico, os que colonizaram Nova 
Friburgo em 1819. 

1  Mestra em Memória e Acervo pela Fundação Casa de Rui Barbosa, Graduada em História 
pela Universidade Veiga de Almeida e Graduanda em Arquivologia pela Universidade Federal 
Fluminense. Estagiária de Arquivologia da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro; Estagiária 
da Prefeitura de Duque de Caxias e Bolsista de Iniciação Científica da Fundação Casa de Rui Barbosa.
ceci_capetine@hotmail.com/ cecicapetine@gmail.com
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O município de Nova Friburgo está localizado em aproximadamente 140 Km do centro 
da cidade do Rio de Janeiro, e possui cerca de 182. 082 moradores2. 

Sobre o turismo da cidade podemos afirmar que quando um turista chega a Nova Friburgo 
se depara com paisagens deslumbrantes: ruas arborizadas, igrejas, cachoeiras, geomorfologia 
exuberante, casas e edifícios históricos que remontam a arquitetura suíça, etc. Esse é o diferencial 
de Nova Friburgo, situada no conturbado estado do Rio de Janeiro. Dessa maneira, muitos 
turistas fazem uma pequena viagem para conhecer esse pequeno pedaço da Suíça no Brasil.

Para que o turismo funcione bem é necessário que o município tenha políticas culturais. 
Nesse caso Nova Friburgo é um verdadeiro exemplo a ser seguido. No site da Prefeitura de 
Nova Friburgo observamos que o município possui um Conselho Municipal de Políticas 
Culturais3, e o mesmo tem uma ligação forte com os moradores. 

Outro exemplo de políticas culturais é o Centro de Documentação D. João VI, criado 
por moradores para que a memória da colonização de Nova Friburgo não fosse esquecida. 
Essa instituição detém um grande acervo digitalizado sobre o município, e caso o pesquisador 
necessite, pode consultar os documentos pessoalmente.    

2. A COLONIZAÇÃO DE NOVA FRIBURGO 

Como já mencionado o Brasil foi colonizado por diversas nacionalidades, e os suíços 
estão no grupo de colonizadores europeus. Vale ressaltar que com a miscigenação de índios, 
de africanos, de europeus e de asiáticos formam o povo brasileiro. É muito difícil termos uma 
identidade nacional forte, já que a mesma é essa grande miscelânea de raças. Dessa maneira, 
Barbalho (2007, p. 37) enfatiza esse conceito de povo brasileiro. 

No Brasil, a discussão sobre a identidade nacional tornou-se, talvez, mais 
recorrente do que nos seus vizinhos latino-americanos. Em primeiro lugar, pelo 
tamanho continental do país e o processo histórico de sua ocupação que envolveu 
não apenas o colonizador português, mas diversas etnias indígenas e africanas, afora 
outros migrantes europeus e os asiáticos, além dos fortes fluxos migratórios internos. 
(BARBALHO, 2007, p. 37, grifo nosso)

 Agora, fazendo uma pequena síntese da história da colonização no estado do Rio 
de Janeiro, então Capital e Côrte do país. Dando um salto para 1808, ano que a família real 
fugindo de Napoleão desembarcou na sua colônia mais lucrativa. A quantidade de escravos 
existentes da Côrte era exorbitante, e o rei D. João VI, sabia que tal cenário iria mudar em 
pouco tempo pela pressão que a Inglaterra estava fazendo para extinguir o tráfico negreiro 
pelo mundo;  e a quantidade de negros que era tão grande que a qualquer momento poderia 

2  Segundo o censo de 2010 do IBGE.
3  NOVA FRIBURGO PREFEITURA. Cidade de todos os povos. Prefeito empossa Conselho Municipal 
de Políticas Culturais e primeira reunião de 2015 acontecerá em 9 de março. Disponível em: <http://
novafriburgo.rj.gov.br/2015/02/prefeito-empossa-conselho-municipal-de-politicas-culturais-e-primeira-
reuniao-de-2015-acontecera-em-9-de-marco/>. Acesso em: 6 fev. 2019. 

http://novafriburgo.rj.gov.br/2015/02/prefeito-empossa-conselho-municipal-de-politicas-culturais-e-primeira-reuniao-de-2015-acontecera-em-9-de-marco/
http://novafriburgo.rj.gov.br/2015/02/prefeito-empossa-conselho-municipal-de-politicas-culturais-e-primeira-reuniao-de-2015-acontecera-em-9-de-marco/
http://novafriburgo.rj.gov.br/2015/02/prefeito-empossa-conselho-municipal-de-politicas-culturais-e-primeira-reuniao-de-2015-acontecera-em-9-de-marco/
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surgir uma grande rebelião. Assim, o rei decidiu pelos esse dois fatores, recolonizar o estado 
do Rio de Janeiro, trazendo mil suíços em 1819 para Nova Friburgo. Como explica Sanglard 
(2003, p. 174).    

A história da imigração européia organizada para o Brasil está diretamente relacionada 
à instalação da Corte portuguesa no país e à questão dos escravos, no que tange tanto 
ao grande contingente de negros no Rio de Janeiro, o que gerava insegurança na Corte, 
quanto às medidas restritivas ao tráfico negreiro. A primeira experiência levada a cabo 
pela Coroa portuguesa no Brasil foi a criação da colônia de Nova Friburgo, em 1819, 
nas cercanias da capital, e que recebeu cerca de um milhar de colonos suíços católicos. 
A ela sucedeu-se a colônia de Petrópolis, formada por alemães. (SANGLARD, 2003, 
p. 174)

 Desde a vinda da Côrte para o Brasil, a mesma tomou medidas para substituir a mão 
de obra “negra e escrava” pela mão de obra “branca e européia”. Durante todo o período da 
Monarquia vemos medidas que minimizaram a escravidão (Lei Eusébio de Queiróz - 1850, 
Lei do Ventre Livre - 1881 e Lei dos Sexagenários - 1885) até chegar ao seu apogeu com a 
assinatura da (Lei Áurea - 1888). Precisamos enfatizar como já falado, que tais medidas foram 
tomadas, pois o Brasil sofria pressão internacional, principalmente da Inglaterra, para que a 
escravidão fosse extinta. Não podemos deixar de enfatizar que também existia medo por parte 
do Estado e da população de uma rebelião por parte dos negros a qualquer momento. Um 
exemplo desse fenômeno como aconteceu no Haiti em 1791-1804, chamado de Revolução 
Haitiana ou Revolta de São Domingos. Nessa revolução os negros mataram todos os brancos 
e tomaram o governo.  

Dito isto, a melhor maneira de sair desse impasse era recolonizar o país com mão de 
obra “branca e européia”. O primeiro contrato oficial de imigração européia para o Brasil foi 
em 1819. Como explica, Sanglard (2003, p. 173 e 176).   

Nova Friburgo é resultado do primeiro projeto oficial de colonização européia no Brasil 
contratada pelo governo português. Essa experiência de colonização inicia-se em 1819, 
a partir de um contrato assinado em 1818, entre Sébastien-Nicolas Gachet, um suíço 
radicado no Rio de Janeiro, representando o governo suíço e a coroa portuguesa. Esse 
contrato estipulava a vinda de cem famílias católicas de língua francesa provenientes 
do cantão de Fribourg (HOLZER, 2014, p. 5 apud SANGLARD, 2003, p.173 e 176)

A escolha da nacionalidade a suíça não foi sem motivo, os mesmos eram brancos, 
europeus, católicos e falavam francês. Devemos destacar que o francês deriva do latim, assim 
seria mais fácil para os suíços aprender o português, que deriva da mesma matriz linguística. 
Além do francês, na Suíça também se fala alemão, italiano e romanche, mas a opção da Côrte 
foi pela primeira língua citada, por existir proximidade. 

Para que os suíços partissem da sua terra haviam subsídios do governo, como: o 
custeamento da passagem, casas para serem habitadas e uma quantia em dinheiro até se 
estabilizarem. Dessa maneira, pontua Sanglard (2003, p. 177):  
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Havia uma importante contrapartida oferecida pela coroa portuguesa: “custear a 
passagem dos imigrantes, do porto à colônia, garantir-lhes subsídios para os primeiros 
anos na nova terra e preparar o local para recebê-los. A cidade encontrada pelos suíços 
era formada por um conjunto de cem casas, divididas em três quarteirões, uma praça e 
um hospital. A casagrande da antiga fazenda do Morro-Queimado, local escolhido para 
a instalação da colônia tornou-se a moradia dos dignitários do governo junto à colônia. 
Ali funcionavam também a escola e a igreja. Havia ainda dois fornos comunitários, 
um armazém, um açougue, dois moinhos e um silo”. (HOLZER, 2014, p. 6 apud 
SANGLARD, 2003, p.177)

 Assim, os primeiros colonizadores chegaram a Nova Friburgo, desempenhando o 
papel de recolonizar essas terras. Basicamente com uma cidade era planejada, como vimos 
na citação acima.  Sendo assim, os suíços que ali habitavam reconstruíram suas vidas e 
ajudaram a Côrte na sua meta de substituir a mão de obra “negra e escrava”, pela mão de obra 
“branca e européia”. Vale ressaltar que após essa primeira imigração, outras nacionalidades 
desembarcaram no estado do Rio de Janeiro. Podemos dizer sob circunstâncias diferentes, 
mas muitos imigrantes, principalmente italianos desembarcaram no Porto do Rio de Janeiro 
para tentar a sorte em terras tropicais. 

3. CONFIGURAÇÃO ATUAL DA CIDADE 

 Desde sua colonização Nova Friburgo cresceu muito, existem diversos edifícios e casas 
modernas na cidade. Todavia, o município se preocupa com sua história, desse jeito, existe 
a conservação de moradias que remontam ao tempo da colonização, ou seja, ao século XIX. 
Outro tema importante são os pontos turísticos naturais da cidade. Assim, a configuração atual 
da cidade é um grande mosaico do antigo, do novo e da natureza..

  Como explica o autor Holzer (2014, p. 11):

(...) o município de Nova Friburgo possui um patrimônio edificado em arquitetura 
de terra, com especificidades técnicas que se remontam à colonização suíça. Este 
patrimônio está assentado em uma paisagem em que as marcas e as matrizes configuram 
uma paisagem cultural bastante peculiar. (HOLZER, 2014, p. 11)

 Para termos mais precisão sobre o assunto, abaixo seguem os mapas que destacam os 
pontos turismos do século XIX e modernos. 
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Figura 1: Pontos turísticos do século XIX em Nova Friburgo.
Fonte: Elaborado por Marcelle Rangel da Cunha.

Figura 2: Pontos turísticos modernos em Nova Friburgo.
Fonte: Elaborado por Marcelle Rangel da Cunha.
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Ao observamos os dois mapas percebemos que a maior representatividade de pontos 
turísticos são do século XIX. A explicação para esse fato é que o município preza pela 
preservação das edificações do século XIX, e utilizadas mesmas para instituições que chegaram 
a pouco tempo na cidade. Nesse caso podemos ressaltar o curso de Odontologia da UFF, a 
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, o Centro de Artes - Oficina Escola de Artes, etc. 
Os pontos turísticos modernos não são de menor relevância, os mesmos contam a história 
da cidade em uma perspectiva contemporânea, como o Teatro Municipal Laércio Ventura, 
o Teleférico, o Shopping, a Praça das Três Colônias, etc. Assim, o antigo se mistura com o 
novo, transcendendo  a configuração atual de Nova Friburgo.     

3.1 POLÍTICAS CULTURAIS

 Como já mencionado, o município de Nova Friburgo possui um Conselho Municipal 
de Políticas Culturais, criado em 2015, pelo prefeito vigente. Dessa maneira, percebemos 
que há uma preocupação do Estado em contribuir para a abrangência de políticas culturais. 
Calabre (2007, p. 87), explica essa relação do Estado e a cultura, que inicia no século XX. 

No Brasil a relação entre o Estado e a cultura tem uma longa história. Entretanto a 
elaboração de políticas para o setor, ou seja, a preocupação na preparação e realização 
de ações de maior alcance, com um caráter perene, datam do século XX. (CALABRE, 
2007, p. 87)

 Do modo que Nova Friburgo é vista com um município turístico, com políticas culturais 
presentes, podemos afirmar que existem diversos trabalhos que abordam a questão de cultura 
e de identidade. De cultura por parte dos pontos turísticos do município, e de identidade pelo 
modo que foi realizada sua colonização. Para compreendermos melhor tal assunto, Rubim 
(2007, p. 141) esclarece:  

A proliferação de estudos, políticas e práticas culturais que articulam cultura e 
identidade, cultura e desenvolvimento, cultura e uma diversidade de outros dispositivos 
sociais, apenas confirmam o espaço e o valor adquiridos pela cultura nos tempos 
contemporâneos. (RUBIM, 2007, p. 141)

 Para finalizarmos a discussão sobre políticas culturais em Nova Friburgo, temos como 
premissa a elaboração da mesma, que deve partir do Estado. Com o objetivo de lapidar a 
cultura já existente no bairro, município, cidade, estado ou país. O autor Simis (p. 135, 2007), 
conceitua essa concepção.  

No Estado democrático, o papel do Estado no âmbito da cultura, não é produzir cultura, 
dizer o que ela deve ser, dirigi-la, conduzi-la, mas sim formular políticas públicas de 
cultura que a tornem acessível, divulgando-a, fomentando-a, como também políticas 
de cultura que possam prover meios de produzi-la, pois a democracia pressupõe que 
o cidadão possa expressar sua visão de mundo em todos os sentidos. Assim, se de um 
lado se rechaçam as iniciativas que favorecem a “cultura oficial”, a imposição de uma 
visão monopolizada pelo Estado do que deva ser cultura brasileira, por outro, não se 
pode eximir o Estado de prover esse direito social, de estimular e animar o processo 
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cultural, de incentivar a produção cultural, sem interferir no processo de criação, e 
preservar seu patrimônio móvel e imóvel. (SIMIS, p. 135, 2007)

Percebemos que políticas culturais deve ser obrigação do governo, e a cultura proveniente 
do povo. Sobre a interação Estado e cultura existem muitos percalços, principalmente no Brasil. 
Todavia, exemplos como Nova Friburgo devem ser seguidos, nessa grande escala cultural 
que o país possui. Devemos enfatizar novamente no caso de Nova Friburgo, os moradores 
se fazem presente na cultura do município, tanto que criaram um centro de memória para a 
cidade, que vamos ver um pouco mais a frente.   

3.2 O TURISMO 

O turismo é visto em Nova Friburgo como ganho para o município, a passagem de 
turistas gera para cidade gera um grande montante de dinheiro. Visto que existem hotéis, 
pousadas, teleférico, museus, etc, devem pagar impostos ao município para funcionarem. 
Podemos afirmar que os gastos dos turistas no município com a cultura vêm da mercantilização 
na mesma. Esse acontecimento é chamado de “indústria cultural”, para compreendermos 
melhor esse fato temos abaixo a explicação de Rubim (2007, p. 142). 

Na passagem da modernidade para o mundo contemporâneo, outro dispositivo marca 
de modo relevante a esfera cultural. Comparece agora a mercantilização da cultura, 
intimamente associada ao desenvolvimento do capitalismo e da chamada “indústria 
cultural”. (RUBIM, 2007, p. 142)

Ainda falando de “indústria cultural”, observamos que na era tecnológica em que 
vivemos, a mesma está amparada pelas redes sociais. No caso de Nova Friburgo vemos a 
Secretaria de Turismo trabalhando neste sentido. Devemos pontuar o uso do Facebook para 
divulgar rotas turísticas pela cidade. 

Figura 3: Página da Secretaria de Turismo de Nova Friburgo

Fonte: Facebook 11/02/2019.
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 Nesta página a Secretaria de Turismo coloca a disposição do público fotos dos pontos 
turísticos da cidade, e como os turistas podem acessar tais lugares. Dois pontos negativos que 
vemos nessa imagem são que existem apenas 271 pessoas curtiram a página, e que a última 
publicação é de 22 de outubro de 2018.  Dessa forma, podemos concluir que a Secretaria de 
Turismo não impulsiona a página para um maior alcance de pessoas, e também que não se 
preocupa em atualizar semanalmente. Isto posto, verificamos que o setor responsável pela 
“industrial cultural” em Nova Friburgo não está trabalhando com precisão, podendo até perder 
turísticas com a falta de propagação do município. 

4. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO D. JOÃO VI 

 Fundada em 2010, por friburguenses, a Fundação D. João VI tem como objetivo 
resguardar o patrimônio histórico e cultural do município de Nova Friburgo. Esta instituição 
detém um grande acervo documental que relata a história de Nova Friburgo, assim para difundir 
tal memória foi originado o Centro de Documentação D. João VI. Abaixo, temos um pequeno 
relato da criação e objetivo da Fundação D. João VI.    

Um grupo de friburguenses comprometidos com a História de Nova Friburgo, seu 
patrimônio histórico e cultural, assim como a guarda e difusão dessa memória em 
benefício das gerações que haverão de chegar. Esse comprometimento fez nascer, 
em janeiro de 2010, a Fundação D. João VI de Nova Friburgo com objetivo de 
institucionalizar todas essas ações.

Sendo dessa forma, a partir de agora, o Projeto Centro de Documentação D. João VI é 
o resultado do acordo que fazem, a SYB Projetos, empresa friburguense detentora da 
tecnologia necessária e presente no desenvolvimento deste site e a Fundação D. João 
VI de Nova Friburgo, proprietária legal do acervo arquivístico utilizado neste projeto.

Entendemos que GUARDAR e PRESERVAR não é o bastante; é necessário DIFUNDIR. 
(Site Centro de Documentação D. João VI)

Após apresentado esse relato percebemos que a Fundação D. João VI precisou utilizar 
o meio de comunicação em massa a “internet”, criando seu próprio site para difundir as 
informações e os documentos que a mesma possui. Esse fato é proveniente da tecnologização 
da comunicação e cultura, chamada de “cultura midiatizada”como pontua Rubim (2007, p. 
143 - 144). 

A tecnologização da comunicação e da cultura, por fim, faz aparecer a intitulada 
“cultura midiatizada”, componente vital da circunstância cultural, em especial dos 
séculos xix, xx e xxi. Em anos mais recentes, a tecnologização da comunicação e 
da cultura possibilitou a explosão das redes informáticas e todo um conjunto de 
ciberculturas, associadas ao processo de glocalização das redes, que hoje passam a 
ambientar a sociabilidade. (RUBIM, 2007, p. 143 -144)

Tais espaços de virtuais fazem com que pesquisadores, cidadãos, usuários, etc, na 
comodidade de casa acessem o site e posteriormente se interessam pelo temática da instituição. 
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Dessa maneira, podem realizar estudos com a documentação já digitalizada disponível no 
site, ou ir na própria instituição realizar pesquisa. 

Devemos salientar que a instituição possui um espaço físico na Praça Getúlio Vargas, 
71, no centro de Nova Friburgo. Podemos dizer que esse acontecimento é proveniente que (...) 
brotam em vários lugares manifestações confeccionadas por fluxos e estoques culturais locais 
e regionais. Mesmo no âmbito da cultura global, surgem espaços destinados aos produtos 
típicos. (RUBIM, 2007, p. 145). Esse espaço da Fundação D. João VI é um exemplo desse 
fenômeno. 

Figura 4: Site da Fundação D. João VI. Ao fundo está o espaço físico da instituição. 

Fonte: Site Fundação D. João VI. 

 Para concluirmos a argumentação sobre a Fundação D. João VI, devemos destacar que 
(...) o grande desafio é o de criar projetos que não sejam desmontados a cada nova administração, 
gerando um ciclo contínuo de desperdício de recursos e de trabalho. (CALABRE, 2007, p. 
98). Isto posto, o estímulo da instituição é divulgar a história e a cultura do município de 
Nova Friburgo, para isso ocorra da melhor forma possível esse lugar de memória, não pode 
deixar que cada administração interfira negativamente na sua gestão. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O turismo de Nova Friburgo está ligado diretamente a sua colonização suíça, devemos 
destacar que os suíços edificaram a cidade nos seus moldes, e fizeram transformaram essa 
terra num grande atrativo turístico depois de dois séculos da sua colonização.  

Ao olharmos para o município de Nova Friburgo, vemos um grande exemplo a ser 
seguido de políticas culturais. O município preserva sua memória da colonização, e faz com 
que muitos turistas saíam da cidade deslumbrados com a preservação de edifícios do século 
XIX. Vimos também que a existência do o Centro de Documentação D. João VI com menos 
de uma década, tem um papel fundamental da reconstrução e difusão da cultura e história de 
Nova Friburgo. 
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Sobre o turismo na cidade existe uma grande lacuna a ser preenchida, a divulgação do 
mesmo em redes sociais. Com o avanço da tecnologia pelo mundo, esse é o maior meio de 
comunicação entre o turismo e os turistas. Existe como já mencionado neste artigo, a página 
do facebook da Secretaria de Turismo de Nova Friburgo. Todavia, a mesma não faz postagens 
com frequência sobre a cidade. Dessa forma, a solução para esse problema seria a ampliação 
com a divulgação do turismo em redes sociais com instagram, twitter, sites, facebook, etc; e 
a atualização das mesmas semanalmente. Assim, os futuros turistas poderiam ter o primeiro 
contato com a cidade e aos antigos se manterem informados sobre festividades, eventos, 
celebrações do município. 
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A CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS EM 
JOINVILLE/SC

Giane Maria de Souza1

RESUMO: Este texto reflete questões que perpassam a invenção e a construção de 
políticas públicas na cidade de Joinville, tendo em vista os projetos de consolidação 
de uma política nacional de cultura.  Metodologicamente o estudo se divide em duas 
seções de análise, contrapondo a legislação municipal e federal de cultura como 
imbricações históricas. A primeira aborda o histórico de articulação de algumas 
instituições de cultura em meados do século XX, enquanto a segunda apresenta 
como as políticas nacionais redimensionaram a compreensão dos sentidos da política 
municipal no século XXI, dada a ênfase em perspectiva participativa, representativa e 
democrática até a extinção do MinC, em 2019. O texto, enfim, contribui nas reflexões 
acerca das políticas públicas institucionalizadas de Joinville como processos de 
articulação, de construção e de destruição em constantes disputas e negociações. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Culturais, Plano Municipal de Cultura, Conselho 
Municipal de Política Cultural, Sistema Municipal de Cultura, Sistema Nacional de 
Cultura.

INTRODUCÃO

O presente artigo propõe refletir questões que permeiam a invenção e a 
construção das políticas culturais em Joinville, desde concepções que privilegiaram 
o trabalho como cultura oficial até a constituição de equipamentos e políticas 
culturais, que, ora legitimavam os preceitos hegemônicos, ora os transgredia por 
meio de políticas participativas.  

1  Historiadora, mestre em Educação pela UNICAMP. Doutoranda em História Cultural 
pela UFSC - Linha Sociedade, Política e Cultura no Mundo Contemporâneo. Bolsista Capes no 
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior - Investigadora Convidada no Instituto Universitário 
de Lisboa (ISCTE-IUL). É autora do livro A cidade onde se trabalha - a propagação do autoritarismo 
estadonovista em Joinville/SC, Editora Maria do Cais, 2008. É membro do Setorial de Patrimônio 
Imaterial do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC). E-mail: gianehist@gmail.com
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  Metodologicamente, o estudo se divide em duas seções de análise. A primeira aborda 
o histórico de articulação da noção de cultura patenteada no discurso oficial e a criação de 
algumas instituições de cultura em meados do século XX, situando-as como ressonâncias das 
políticas nacionais, e, a segunda, aborda como as políticas do século XXI redimensionaram 
a compreensão dos sentidos da política pública na cidade, sob a direção de uma perspectiva 
mais participativa, representativa e democrática. 

O texto problematiza as histórias das políticas públicas institucionalizadas de Joinville 
como processos de articulação, imbricação, construção e destruição em constantes disputas, 
negociações e tensões, a exemplo da política nacional - tendo em vista a avaliação decenal 
do Plano Nacional de Cultura (2009-2019) e a extinção do Ministério de Cultura, no início 
do governo de Jair Bolsonaro. 

A CULTURA DO TRABALHO NA CIDADE E AS POLÍTICAS CULTURAIS 
INSTITUCIONALIZADAS 

Joinville, cidade localizada no nordeste de Santa Catarina, região Sul do Brasil, possui 
aproximadamente 600 mil habitantes. Durante muito tempo, sucessivos governos municipais 
reverenciavam-na pela prática do voluntariado e pelo espírito empreendedor de seus habitantes, 
vistos como importantes alicerces da construção social e econômica – forjada, pois, sob a 
égide do trabalho, explicariam ou contestariam alguns historiadores. Das pequenas oficinas 
às grandes fábricas, se desenvolveu uma classe trabalhadora imigrante e migrante, que, 
multiculturalmente, o reinventou munícipio. 

A cultura foi tratada pelos órgãos governamentais no século XX como uma “marca” que 
classificava e legitimava a cidade. O trabalho era percebido como sinônimo de prosperidade, 
portanto de cultura. A ideia da meritocracia se patenteou ao longo da história regional, 
principalmente, nos discursos oficiais, e, insistentemente, endossava o espírito do capitalismo 
sob a ética protestante, como versa a teoria weberiana. Os primeiros imigrantes foram traduzidos 
na lógica do trabalho empreendedor pela seguinte equação: ordeiro + disciplinado + aquiescente 
= sucesso. Ser joinvilense, sobretudo, operacionalizava essa receita, e, por isso, a cultura de 
Joinville se destacava das demais em níveis comparativos, justificou Carlos Ficker (2008).

Ficker foi um historiador reconhecido por reunir fatos “marcantes” que escreveram a 
história da cidade. Em uma lógica historicista, com causa, consequência, heróis, desbravadores 
e trabalhadores obstinados, o autor venceu um concurso de monografias e teve sua obra 
publicada em 1965. O trabalho monográfico intitulado História de Joinville – Crônica da 
Colônia Dona Francisca foi patrocinado pela empresa metalúrgica Tupy S.A, e reeditado em 
2008, por meio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Simdec). A “história 
oficial de Joinville” é contada a partir dos primórdios da Colônia Dona Francisca, em alusão à 
Francisca Carolina, filha de D. Pedro I que, ao se casar com o Príncipe de Joinville, François 
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Ferdinand Phillippe Louis Marie d’Orléans, em 1843, recebeu como dotes matrimoniais as 
terras onde hoje se localiza a cidade. Os príncipes, em questão, nunca vieram conhecer seu 
presente dotal, mas o munícipio recebeu o nome da região francesa do noivo. Ainda hoje, o 
codinome de Cidade dos Príncipes permanece no imaginário popular.  

Muitos jargões materializavam os sentidos de pertencimento na formação cultural 
da cidade. A cultura, para o autor, poderia ser percebida nos jardins floridos, nas casas 
autoconstruídas, nas ruas, nas fábricas, nas chaminés, nas escolas, nas igrejas e em todas as 
instituições que, organizadas, trabalhavam para “engrandecer” a vocação originária da cidade: 
o trabalho. 

O joinvilense, de origem imigrante, era patenteado como um trabalhador por excelência. 
O trabalho, como mito fundador, foi mobilizado para impetrar imagens da cidade, as quais 
foram enquadradas cotidianamente em classificações que poderiam ser percebidas dentro da 
categorização de semióforos, trabalhada por Chauí (2000). A cidade recebeu alcunhas como: 
Cidade das Bicicletas, Manchester Catarinense, Cidade das Flores e Cidade dos Príncipes. A 
invenção da cultura e dos equipamentos culturais perfaziam os codinomes trabalhados nos 
folhetins turísticos e em discursos governamentais. Pode-se sugerir que as políticas públicas 
de Joinville tergiversavam relações amalgamadas no imaginário e na invenção de uma cidade 
a partir desta propagação semiótica.

No entanto, a história das políticas culturais institucionalizadas em Joinville pode ser 
compreendida a partir da década de 1930, como já foi trabalhado por Souza (2016). Dois anos 
após a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, foi 
realizado o tombamento da residência do administrador da Colônia Dona Francisca Frederico 
Brüstlein. A edificação ficou conhecida pelos nomes de Palácio dos Príncipes e Maison de 
Joinville. O primeiro bem cultural no município, tombado em nível federal, foi registrado no 
Livro de Belas Artes do Sphan, ressaltando a importância da estética arquitetônica. Muitos 
bens brasileiros foram inscritos nesse Livro, o que, para Fonseca (2005), denota a valorização 
que os técnicos do Sphan imputavam à história colonial no país. 

A edificação tombada foi readequada para se tornar o Museu Nacional de Imigração 
e Colonização (MNIC), instituído pela Lei Federal no 3.188, de 02 de julho de 1957, assinada 
por Juscelino Kubitschek, e seguindo o que fora proposto por uma política nacional. O Museu 
foi oficialmente aberto em 1961, com a missão audaciosa de narrar os processos de imigração 
na região Sul do país. A partir de um fragmento e recorte memorialístico, pode-se pensar 
essa instituição como um lugar de memória, sob a categoria de Pierre Nora (1993) – visto, 
também, que muitos turistas visitam esse sítio histórico para encontrar supostos vestígios de 
uma história real inventada coletivamente. 

Janice Gonçalves (2016), ao analisar os processos de tombamento em nível federal, 
em Santa Catarina, concluiu que, de 1938 a 1939, cinco bens haviam sido tombados, dentre 
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eles, o Palácio dos Príncipes, que, segundo a autora, em período da Segunda Guerra Mundial, 
foi destacado em alusão principesca da corte francesa e portuguesa como meio possível para 
encobrir os lastros germânicos da história da colonização da cidade:

Embora, na carta, identificasse o “interessante palácio” como “casa de dona Francisca”, 
não necessariamente David Carneiro tencionasse, ao aventar seu tombamento, dissocia-
lo da imigração alemã. Mas, é certo que a denominação adotada no tombamento 
efetivado – “Palácio dos Príncipes”- tendeu a encobrir as ligações da edificação com 
a presença estrangeira na região. Mais, aludindo aos príncipes, estabeleceu conexões 
com a herança lusitana, mesmo que por meio da família imperial. Cerca de duas 
décadas depois, em 1957, em outra atmosfera política, os nexos do “Palácio dos 
Príncipes” com a presença de imigrantes em Joinville puderam ser não só explicitados 
como enfatizados, quando foi escolhido para sede do Museu Nacional de Imigração 
e Colonização. (GONÇALVES, 2016, p. 89)

A autora indica que, na década de 1960, houve indicação de mais dois bens para serem 
tombados pelo órgão federal - que, nesta época, possuía o novo nome: Dphan – Departamento do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Gonçalves reitera que Ficker participou ativamente 
da solicitação e da justificativa para o tombamento do Cemitério Protestante, demonstrando 
mediações dos intelectuais de Santa Catarina junto ao Dphan. Alerta, ainda, que o Prefeito de 
Joinville, Helmut Fallgatter, escreveu ao Conselho Consultivo do órgão federal endossando a 
importância do tombamento, sendo que o munícipio poderia contribuir para o enriquecimento 
do acervo histórico e paisagístico nacional (GONÇALVES, 2016). 

Em questão, Luis Saia, arquiteto do órgão, visitou e registrou fotografias do cemitério 
para o levantamento do bem cultural, e, em 1962, o arquiteto e urbanista Lucio Costa, a partir 
da vistoria de Saia, responsável pelo setor, redigiu parecer técnico para o tombamento do 
Cemitério: 

O sentido histórico da fundação da antiga colônia Dona Francisca e o alcance e 
significação da obra realizada no Sul do país pelos nossos patrícios de ascendência 
germânica, justificam, porém, a inscrição no antigo cemitério fundado pelo pastor 
Hoffmann, no Livro do Tombo histórico, uma vez que se conserve o aspecto agreste 
e se não mutilem as árvores, a pretexto de zelar pela proteção das sepulturas, pois 
essa impressão de cultivado abandono que lhe confere ar romântico, é o que importa 
preservar. (COSTA apud Gonçalves, 2016 p. 104)

 O antigo cemitério protestante, que foi aberto em 1851, data da fundação da cidade e do 
primeiro sepultamento, esteve em funcionamento até 1913. Foram catalogados, aproximadamente, 
490 sepulturas e mais de dois mil sepultamentos, entre eles, descendentes de luso-brasileiros 
e afrodescendentes, como pesquisado por técnicos da Gerência de Patrimônio Cultural, nos 
anos 2000. O bem cemiterial patrimonializado evocou os sentidos da religiosidade luterana 
e dos deslocamentos da imigração europeia para um grupo imigratório que mantinha o poder 
político e econômico da cidade. 

Gonçalves (2016) indicou que, três anos após o tombamento federal do Cemitério, 
o prefeito Fallgatter se dirigiu novamente ao Dphan com uma carta endereçada a Rodrigo 
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Melo Franco de Andrade, para solicitar, dessa vez, o tombamento de um parque localizado 
no centro da cidade. A justificativa apresentava a possibilidade de um parque urbano, já que 
a solicitação se amparava no desejo do proprietário do imóvel, um orquidófilo, em idade 
avançada, que temia, após a sua morte, os usos que poderiam se dar do lugar. Para o prefeito, 
o Parque Schmalz representava uma “relíquia” que remetia aos primórdios da colonização da 
cidade. E, em nome dos resquícios coloniais, novamente, o órgão federal tombou mais esse 
exemplar paisagístico de Joinville, na década de 1960. O processo de litígio foi estudado por 
Radum (2016), vez que, por envolver familiares contrários ao processo de tombamento, este 
se estende nos dias atuais.

Em Joinville, são estas algumas das ressonâncias da atuação do Sphan/Dphan em 
equipamentos públicos e privados, como foi investigado por Gonçalves e Silva (2016).  Por 
seu turno, a atuação do Ministério da Educação e Cultura (MEC), nesse mesmo período 
histórico, por meio do Conselho Federal de Cultura (CFC), foi apontado por Souza (2018). O 
CFC tinha como atribuições formular uma política cultural nacional que se desenvolvesse e se 
articulasse com os órgãos estaduais e municipais. Nesse sentido, foi estimulada a criação de 
conselhos estaduais e municipais de Cultura, assim como incentivado o reconhecimento por 
parte do Estado de algumas instituições culturais, as quais receberam auxílios e subvenções 
para a promoção de campanhas nacionais e intercâmbios internacionais.

Para Lia Calabre (2006), o CFC incentivou a criação de conselhos pelos estados, visto 
que o governo entendia a criação de instituições de cultura como importantes suportes na 
implementação de projetos, reforçando parcerias e convênios. Desta forma, nacionalmente, 
muitos conselhos municipais e estaduais de cultura foram criados em instituições, tais como 
museus, arquivos, casas de cultura e bibliotecas públicas sob o viés das políticas de Cultura, 
tendo como foco atividades voltadas ao civismo e ao lazer, ou seja, destinadas ao espírito 
nacional do patriotismo, como acreditavam os militares.  

Calabre problematizou a informação do conselheiro nacional Arthur Reis, que publicou, 
em 1973, no Boletim Nacional de Cultura, que o CFC havia estabelecido 273 convênios e 
parcerias entre governos estaduais e municipais, de 1969 a 1972. Um quadro relevante para o 
Brasil neste período, sendo que Joinville, de acordo com as planilhas do CFC, entre as décadas 
de 1960 e 1970, estava inserida nestas políticas nacionais. Percebe-se, logo, uma preocupação 
administrativa em relação à cultura em níveis federal, estadual e municipal no âmbito da 
atuação dos conselheiros, pelo que o CFC indicava ser uma das suas principais metas, a partir 
do Decreto no 74, de 21 de dezembro de 1966, a elaboração do Plano Nacional de Cultura. 

Em 1968, foi criado o Conselho Municipal de Cultura (CMC) de Joinville, com o 
intuito de fomentar atividades e instituições culturais. O CMC foi composto por membros 
de notório saber indicados pelo poder executivo municipal, a exemplo do Conselho Federal, 
que mantinha o mesmo procedimento para seleção dos conselheiros. 
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Em 1967, a Escola de Música Villa Lobos e a Escola de Artes Fritz Alt foram criadas 
como instituições artísticas, seguindo, igualmente, o fluxo nacional. Como o CFC estava a 
estimular criações de casas de cultura pelo Brasil, foi criada a Casa da Cultura Fausto Rocha 
Júnior, em 1970. Mais tarde, em 1975, foi aberta a Escola Municipal de Ballet, assim como 
a Galeria de Arte Victor Kursancew, em 1982 - ambas como unidades do complexo da Casa 
da Cultura. Esta desenvolveu a formação artística e cultural da cidade, com promoções de 
atividades educativas e de extensão. Muitos artistas foram professores ou alunos da Casa da 
Cultura de Joinville.

Por sua vez, o Museu Arqueológico de Sambaqui foi fundado em 1969, a partir da 
compra da coleção de Guilherme Tiburtius, pelo munícipio, em 1963. O Museu tornou-se 
uma referência internacional na área de arqueologia pública. Em 2007, o Projeto Educativo 
venceu o Prêmio de Educação Patrimonial Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional – Iphan. 

Já o Arquivo Histórico de Joinville (AHJ) foi construído por meio de um convênio 
internacional entre Brasil e Alemanha. Criado pela Lei Municipal n. 1.182, de 20 de março 
de 1972, o AHJ é reconhecido pelo trabalho técnico e uma referência internacional para 
pesquisadores na área de história, conservação e guarda documental. 

Quanto ao Museu Casa Fritz Alt, inaugurado em 1975, destina-se a preservar a memória 
e as obras do artista Fritz Alt. Desenvolve um importante trabalho de fruição e difusão cultural 
junto à comunidade. Ano seguinte, foi constituído o Museu de Arte de Joinville, pela Lei 
Municipal de n. 1.271, de 15 de maio de 1973; possui um acervo de mais de 750 obras de 
artistas nacionais e estrangeiros. Artistas consagrados como Tarsila do Amaral, Ligia Clarck 
fazem parte de seu acervo. O Projeto Conexão O Museu vai à escola venceu o Prêmio Darcy 
Ribeiro de Educação em Museus pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em 2012.

Em questão, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, em 1970, tornou-se a 
responsável pelas competências relacionadas à cultura do munícipio. No entanto, em 1982, foi 
extinta e criada, em seu lugar, a Fundação Cultural de Joinville (FCJ), pela Lei n. 1.863, de 
abril de 1982, incorporando as unidades museológicas e os espaços de memória que haviam 
sido criados ao longo da história cultural na cidade. No que tange à proteção do patrimônio 
cultural, foi criada a Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural 
(COMPHAAN), a partir da Lei no 1.772, de 01 de dezembro de 1980. 

Como competência estatutária, a FCJ preconizava: 1) Incentivar, difundir e promover 
a prática e o desenvolvimento da atividade cultural e artística; 2) Conservar, administrar e 
zelar pelo patrimônio cultural e artístico do Município de Joinville; 3) Administrar, organizar 
e enriquecer o patrimônio das suas unidades; 4) Promover e patrocinar pesquisas; 5) Receber 
e conceder bolsas de estudos; 6) Instituir e regulamentar o tombamento artístico, cultural, 
histórico e paisagístico do município de Joinville. 
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Justificada pelo gestor do período como uma Reforma Administrativa, a FCJ foi extinta, 
e, em seu lugar, recriada a Secretaria de Cultura e Turismo, dessa vez, sem a pasta do Esporte, 
por meio da Lei Complementar n.º 495, de 16 de janeiro de 2018. De tal modo, nota-se que 
esses processos oscilatórios de criações e extinções evidenciam que o munícipio de Joinville, 
assim como outros, sofreram as mesmas descontinuidades na gestão das políticas culturais, 
conforme os interesses governamentais que se apresentam de gestão em gestão, interrompendo 
processos construídos coletivamente. 

SISTEMAS E PLANOS DE CULTURA – ENTRE DESMONTES E RESISTÊNCIAS

A partir de 2003, com a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil, 
e Gilberto Moreira Gil Passos no comando do Ministério da Cultura (MinC), aconteceram 
rearticulações políticas para a constituição do Sistema Nacional de Cultura (SNC), do Plano 
Nacional de Cultura (PNC) e do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), conforme 
apontam estudos de Souza (2013); (2014); (2015); (2017) e (2018).  

No caso de Joinville, observou-se uma característica participacionista da sociedade civil 
nas políticas públicas, muito embora essa participação fosse para patentear a lógica de uma 
cultura voltada para um grupo imigratório, para a lógica do empreendedorismo pelo trabalho 
ordeiro e do voluntarismo. Em todos os museus e espaços de memória criados na cidade, a 
comunidade se organizou para a aquisição de coleções, edificações, doação de acervo.

Muitas instituições museológicas e artísticas municipais, como foi observado, surgiram 
a partir de iniciativas da sociedade civil, como o Museu Nacional de Imigração e Colonização, 
o Museu de Arte de Joinville e segmentos de artistas, intelectuais, empresários, pesquisadores, 
historiadores. Muitos atuaram, além da proposição, também na administração dessas instituições, 
como foi o caso do Museu Nacional, coordenado pela Comissão de Voluntários do MNIC, 
conforme problematizado por Nedel (2013). 

O trabalho de algumas instituições, nesse sentido, foi pautado por uma inclinação 
ideológica de alguns grupos imigratórios na cidade, principalmente, teuto germânicos.  Alguns 
lugares tornaram-se sacralizados como referências de um grupo imigratório em detrimento de 
outro, e o ideal de cidade do trabalho e do voluntariado materializou-se no cerne das políticas 
administrativas de algumas instituições culturais. Somado a isto, grupos de imigração realizaram 
campanhas para coletar artefatos culturais que remetessem aos períodos significativos da 
colonização na cidade, segundo suas idiossincrasias. 

Prontamente, pode-se afirmar que a década de 2000 demarca uma revisão nos conceitos 
e preceitos estabelecidos de algumas instituições de cultura em Joinville, como ressonância, 
também, das novas prerrogativas por que passava o Brasil em termos de gestão da política 
cultural. No MinC, como citado, ocorreram transformações no âmbito político, mudanças que 
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reverberaram nas políticas públicas da cidade, como a reivindicação de políticas públicas por 
parte de novos grupos identitários.

Por isso, ao olhar para a história, pode-se perceber que a cultura de Joinville se fortaleceu 
ao longo do tempo e amadureceu suas prerrogativas institucionais. De 1939, com o primeiro 
tombamento federal, até a criação do primeiro museu, em 1959, além das múltiplas criações 
museais, patrimoniais e culturais nas décadas de 1960 e 1970. 

A Prefeitura Municipal de Joinville, nos anos 1990, adquiriu edificações consideradas 
importantes para a história da cidade, prevendo usos culturais para determinados bens, como 
a Estação Ferroviária de Joinville, atual Estação da Memória e fábrica da cervejaria Antártica, 
hoje Cidadela Cultural Antártica - lugar apropriado pela Associação Joinvilense de Teatro 
(AJOTE) e pela Associação dos Artistas Plásticos de Joinville (AAPLAJ). Nesta direção, 
outros foram e são ainda ocupados pelo poder público, como o prédio das antigas Ford e 
sede da Prefeitura, lotado, hoje, pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento 
Sustentável (Sepud). Em 2000, houve a aquisição da Casa Krüger pelo munícipio, com o 
funcionamento atual de um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e feiras de produtos 
artesanais e agroecológicos coloniais. 

De fato, não obstante as mudanças e alternâncias apresentadas, as políticas públicas 
de Joinville nunca estiveram soltas e descontextualizadas, mas sempre amparadas na própria 
legislação nacional e em documentos internacionais. A participação social, por exemplo, foi 
incentiva pela Unesco desde a década de 1980 e pelo Sphan desde 1930. A Declaração do 
México sobre Políticas Culturais já indicava a necessidade de se multiplicar canais de diálogo 
entre a população e Estado:

A partir da Declaração do México é possível apontar pelo menos quatro características 
do conceito de participação: a primeira, e a mais fundamental, é a que reserva o uso 
do termo aos atos de tomada de decisões políticas; a segunda situa a participação 
na relação entre a sociedade e os segmentos culturais, ou seja refere-se ao Estado; 
a terceira estabelece que essa relação é direta e pela via do diálogo. Caso fosse 
indireta, estaríamos diante da representação, que significa “agir no lugar ou em nome 
de alguém”. Por último, quando se diz que o diálogo é com a população, pressupõe-
se que o agente da participação seja um ator social, ou seja, alguém que representa 
interesses coletivos. (MATA-MACHADO, 2010, p. 256-257).

Já a Constituição Federal de 1988, no artigo 21 determinava: “O Estado garantirá a 
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 1988). No artigo 
216 da CF-1988 institui-se legalmente a responsabilidade sobre o patrimônio cultural material 
e imaterial brasileiro. Na Lei Orgânica do Munícipio de 1990, no seu 5o artigo, seguindo a 
prerrogativa da CF-1988, designava as responsabilidades administrativas do poder público 
municipal sobre direitos culturais, políticas intersetoriais, patrimônio cultural e as artes. 
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A Fundação Cultural de Joinville, nos anos 2000, aplicou as diretrizes da Lei Orgânica 
como elemento norteador das suas políticas públicas. Ao mesmo passo, intelectuais, técnicos 
e artistas começam a participar dos debates nacionais que envolviam a preparação da Primeira 
Conferência Nacional de Cultura, em 2005, e suas pautas reivindicatórias, como a inclusão de 
sujeitos de direitos na reformulação dos mecanismos participativos, como o Conselho Nacional 
de Política Cultural. Em 2007, a partir dos Fóruns Públicos de Cultura indígenas, circenses, 
ribeirinhos, afrodescendentes, mestres da cultura popular, ciganos, entre outros começaram 
a participar dos debates nacionais e da implantação de Planos, além da reorganização dos 
Conselhos de Cultura e de Sistemas de Cultura nos estados e munícipios.  

Esta reorientação nacional, atravessada por uma trilogia dimensional da cultura, simbólica, 
econômica e cidadã, influenciou diretamente os encaminhamentos da gestão das políticas 
públicas em cultura no âmbito do município - ao ponto de a cidade estruturar uma política 
de fomento. O Simdec - Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura foi instituído 
pela Lei 5.372, com a finalidade de promover a criação, a produção e a difusão cultural para 
movimentar a economia criativa. 

 A Primeira e a Segunda Conferência Municipal de Cultura promoveram o debate 
da cultura na cidade, e, por conseguinte, orientaram a formulação do Plano Municipal de 
Cultura, conforme os eixos temáticos: I – Exercício de direitos culturais: diversidade, acesso 
e acessibilidade; II – Desenvolvimento da Economia Criativa; III – Qualificação democrática 
da gestão cultural; IV - Manutenção do sistema de fomento; V – Qualificação da Infraestrutura 
para a cultura e as artes; VI – Estratégias de formação em cultura. 

Com o intuito de estruturar uma política cultural de Estado e não de governo, Joinville, 
seguindo as indicativas do MinC, foi um dos poucos municípios a instituir um Sistema Municipal 
de Cultura pela Lei Municipal nº 6.705, de 11 de junho de 2010.  Em sequência, o antigo 
Conselho Municipal de Cultura encaminhou, coletivamente, sua exoneração para uma nova gestão 
eleita, redesenhada e renomeada Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC, instituído 
também pela Lei n. 6.705 de 11 de junho de 2010. As cadeiras destinadas para indicação de 
notáveis no CMC tornaram-se assentos elegíveis, dentro de uma estrutura paritária, em que 
os conselheiros eram eleitos por seus pares em fóruns públicos de representações de setores 
artísticos e técnicos. Ou seja, um CMPC como instância permanente de caráter normativo, 
consultivo, deliberativo e fiscalizador, a exemplo do Conselho Nacional de Política Cultural 
(CNPC). 

Os Fóruns Setoriais e as Conferências Municipais de Cultura tornaram-se os elos de 
articulação e mobilização social dos movimentos culturais agentes e trabalhadores de cultura. 
A estrutura do CMPC foi composta por: Diretoria, Plenário, Comissões Temáticas e Grupos 
de Trabalho, Fóruns Setoriais e Conferência Municipal de Cultura, a exemplo do CNPC.  
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O Plano Municipal de Cultura (PMC), instituído pela Lei nº 7.258, de 05 de julho 
de 2012, estabeleceu metas e prioridades para a área da cultura até 2021. Como documento 
principal das políticas públicas municipais, tornou-se o principal norteador das ações dos 
gestores da Fundação Cultural. Como princípios, o PMC apresentava, dentre outros, o respeito 
aos direitos humanos, o direito à cultura, à memória, à fruição, às expressões culturais, o 
acesso aos serviços culturais, a transversalidade das políticas culturais e o compromisso dos 
agentes públicos para sua implementação. (JOINVILLE, 2012).

Em relação à proteção do patrimônio cultural, arqueológico, museológico, natural 
e histórico, a Lei do Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville – IPCJ - sob as Leis 
Complementares de nº 363 e 366, de dezembro de 2011 -, tornaram-se instrumentos jurídico-
administrativos para qualificar o trabalho da COMPHAAN. Com o intuito de democratizar a 
gestão e a articulação dos museus, o Sistema Municipal de Museus - SMM/JLLE foi instituído 
pelo Decreto nº 19.798, de 22 de novembro de 2012, com alteração dada pelo Decreto nº 
23.972 de 26 de fevereiro de 2015, também seguindo às prerrogativas do Sistema Brasileiro 
de Museus (SBM) e do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), criados em 2009.

O desenho institucional participativo no munícipio foi resultado de um longo debate 
histórico entre governo e sociedade civil. Em 2017, Joinville completou o ciclo de seis 
conferências municipais de Cultura, cumprindo uma das metas do PMC, seguindo, pois, 
bianualmente, a organização das conferências, como previsto no Plano. As conferências 
traduziram, em sentido pleno, a ponderação de que políticas públicas tão somente se constroem 
por meio de gestão colaborativa do Estado e da sociedade civil. Esta questão foi defendida 
em Carta Aberta, quando da extinção da Fundação Cultural: “[...] somos funcionários do 
município de Joinville, não deste ou daquele governo. [...] Quando o gestor é sensível às 
políticas públicas, elas de fato acontecem e se materializam.” (SOUZA, 2016). 

Contudo, as políticas municipais sofreram e sofrem transformações, diretrizes, 
interferências e percalços, os quais também incidem nas políticas culturais nacionais - tal que 
muitas instituições foram inventadas na cidade e no país para ratificar escolhas identitárias e 
políticas, como museus e equipamentos públicos, arquitetados numa perspectiva de difusão 
cultural de um passado que se objetivava preservar. Ou seja, um país e uma cidade não são 
compostos somente por escolas, hospitais, cemitérios, museus, clubes, praças. De modo 
ampliado, bens, leis e instituições são constituídas para além de si e de decretos, mas resultados 
de disputas de poder, de hegemonia e de relações objetivas e subjetivas, que perpassam e 
atravessam histórias, trajetórias, memórias, identidades, patrimônios, e se constroem dentro 
e fora das instituições legitimadas pelo Estado. Bens materiais são, em suma - e sempre -, 
constituídos de imaterialidades.
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A GUISA DE CONCLUSÃO E REFLEXÃO

O artigo pretendeu evidenciar que as políticas públicas na área da cultura são movimentos 
dinâmicos, inconstantes, conjunturais e antagônicos. Por isso, e muitas vezes, o historiador 
do campo político sofre as agruras de fazer uma história inacabada, como diria René Remond 
(2003). 

Estar, pois, inserida neste processo, como trabalhadora da cultura e pesquisadora de 
políticas culturais, é uma via de dupla angústia, como a alegoria da caverna de Platão, em 
que a realidade distorcida se mostra no interior da caverna por luzes e sombras. Diariamente, 
se observam as sombras e as luzes das políticas públicas refletidas na parede, que se esvaem 
como sombra e letra morta pelo Estado de direito, assim como se compõem as prerrogativas de 
extinção e recriação de instituições, desconsiderando, quase sempre, seu processo histórico. Por 
isso, repensar a prática, os usos e as configurações que estabelecem e estruturam as políticas 
públicas, auxilia a existência e a resistência de políticas de Estado - e não de governo - para 
a área cultural, não somente em Joinville, mas em todo o país. 

Em 2019, os debates em torno da reestruturação do Conselho Nacional de Política 
Cultural (CNPC) e de avaliação decenal do Plano Nacional de Cultura, assim como a extinção 
recidiva do Ministério da Cultura, colocam em risco todas as políticas municipais e estaduais 
no Brasil dos últimos anos; políticas estas construídas em árduas frentes de trabalho, como 
conselhos, fóruns e conferências de cultura. Nesse ínterim, coloca-se a questão: como repensar 
estratégias de resistência frente aos desmontes criados pelo próprio Estado brasileiro? 

Ora, entende-se a construção das políticas públicas como um processo de disputa 
política dentro e fora dos espaços institucionais, que, no entanto, não pode ser problematizado 
sem uma perspectiva histórica de formulações, tensões e disputas – haja visto que poderá 
ele redimensionar as relações estabelecidas, pretendidas ou destruídas pelos campos sociais, 
culturais, econômicos, artísticos e religiosos. Por isso, estruturar e reivindicar a existência 
de políticas públicas municipal, estadual e federal requer, à guisa do desvelamento histórico, 
resistência e insistência. 

De outra maneira, uma política ainda que de Estado, traduzida em um Plano Nacional 
e Municipal de Cultura, em um Sistema Nacional e Municipal de Cultura e um Conselho de 
Cultura atuante em ambas as esferas, não impedem a desestruturação institucional do MinC, 
e, tampouco, de uma Fundação Cultural. As instituições culturais sofrem diretamente as 
ingerências políticas das gestões e seus governos. 

Portanto, repensar a história para entender a conjuntura, pode ser uma frente de 
resistência face os desmontes e retrocessos pelos quais passam as políticas públicas na área 
da Cultura. É necessário reconstruir percursos institucionais como desafio histórico para 
se evitar oscilações, rompimentos e tensões contínuas. Em tempos de extinções pelo ato de 
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extinguir, de esterilidade diplomática e dialógica e de homogeneização cultural, reorganizar 
torna-se uma tarefa imprescindivelmente urgente. 
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AS PEQUENAS EMPRESAS DE ECONOMIA CRIATIVA 
NO BRASIL

Jenifer da Silva Botossi 1

Edson Trajano Vieira 2

RESUMO: O presente artigo discute a relação entre as temáticas da economia cria-
tiva, do desenvolvimento e das pequenas empresas, tendo como objetivo analisar a 
quantidade de pequenos negócios criativos formalizados no Brasil, no ano de 2018. 
Com isto, foi realizada uma pesquisa exploratória e quantitativa para mensurar os 
empreendimentos que se enquadravam nos critérios estabelecidos. Identificou-se 
que do total de empresas analisadas 5,71% eram pertencentes a atividades núcleo da 
economia criativa, sendo que esta participação tem potencial de ser ainda maior ao 
considerar as atividades relacionadas e de apoio, e a informalidade. O cenário ex-
presso, mesmo com suas limitações, é relevante para se compreender a importância 
do setor criativo para a economia brasileira, e para direcionar a formulação e imple-
mentação de políticas públicas adequadas a realidade do país.

PALAVRAS-CHAVE: Economia criativa, desenvolvimento, pequenas empresas. 

INTRODUÇÃO

 Economia criativa é um termo que vem sendo cada vez mais utilizado ao se 
tratar de questões como geração de renda e empregos, turismo, cultura, e crescimento 
econômico. No entanto, não há um consenso sobre sua definição, pois seu conceito 
encontra-se em processo de construção. Além disto, apresenta diferentes abordagens 
e interface com outros temas, como desenvolvimento, que por sua vez, também é 
complexo, multidisciplinar e com diversas perspectivas.

 Partindo da relação entre desenvolvimento e economia criativa, este artigo 
tem o intuito de contribuir para a discussão ao enfocar a participação de pequenas 

1  Mestranda em Gestão e Desenvolvimento Regional/ UNITAU/ jenifer.botossi@gmail.com.
2  Doutor em História Econômica/ UNITAU/ etrajanov@gmail.com
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empresas criativas no Brasil em 2018 na economia. Compreender o setor é fundamental 
para a formulação e implementação de políticas públicas adequadas à realidade brasileira, 
considerando a endogeneidade das localidades como vetor de desenvolvimento.

 Com isto, este artigo apresenta uma discussão sobre a temática do desenvolvimento, 
das indústrias criativas e economia criativa, e importância das pequenas empresas para o país. 
Na sequência, é relatada a metodologia utilizada no trabalho, assim como suas limitações. Em 
seguida, são expostos os resultados da pesquisa realizada, a qual buscou mensurar a quantidade 
de pequenas empresas criativas no Brasil, por segmento, a fim de se ter um panorama sobre 
o setor. Por fim, nas considerações finais são apresentadas observações e sugestões sobre o 
tema e os dados obtidos.

DESENVOLVIMENTO, ECONOMIA CRIATIVA, E PEQUENAS EMPRESAS

A temática do desenvolvimento apresenta-se como transdisciplinar e, ao longo da 
história, novas dimensões e perspectivas foram agregadas ao debate.

A economia clássica entende o desenvolvimento como crescimento econômico, o que 
pode ser mensurado por meio de indicadores, como o Produto Nacional Bruto - PNB. Com isso, 
o aumento da capacidade produtiva econômica levaria a uma melhoria do desenvolvimento 
da localidade. De acordo com Santos et al. (2012, p. 47), “o desenvolvimento smithiano seria 
então decorrente da livre iniciativa entre os agentes econômicos e da produtividade do trabalho 
útil”, lógica a qual representaria o crescimento econômico, e por consequência, promoveria 
o bem estar da nação.   Entretanto, diversos eventos históricos nos mostraram que o aumento 
do crescimento econômico não reflete, necessariamente, em melhorias das condições de vida 
da população local, fazendo com que, para se compreender essa situação, novas dimensões 
sejam consideradas para a análise do desenvolvimento.

A dimensão ambiental, por exemplo, ganhou enfoque com as abordagens do 
ecodesenvolvimento e do desenvolvimento sustentável. A primeira, também conhecida como 
teoria do crescimento zero, considera ser necessário um congelamento tanto do crescimento da 
população, como do capital industrial e formas de consumo, para assim, obter-se a estabilidade 
econômica e ecológica dos países (SANTOS et al., 2012). Já a segunda, ganhou ênfase com 
os esforços da Organização das Nações Unidas – ONU, a partir da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo no ano de 1972, e posteriormente com a 
publicação em 1987 do relatório intitulado “Nosso Futuro Comum”, conhecido como relatório 
de Brundtland, o qual define desenvolvimento sob a perspectiva da sustentabilidade como 
sendo aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras 
em atender suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1987).

Amartya Sen, ao considerar o desenvolvimento como um processo de expansão das 
liberdades dos indivíduos, dá uma nova perspectiva ao conceito. Segundo o autor, o crescimento 
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do PNB pode contribuir para aumentar as liberdades do indivíduo, porém há outras variáveis 
importantes, como disposições sociais e direitos civis, que devem ser consideradas. Para 
tanto, é necessário “que se removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza 
e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência 
dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos” (SEN, 
2010, p. 16). 

Para Celso Furtado, o desenvolvimento, entendido enquanto processo endógeno, 
“refere-se diretamente à realização das potencialidades do homem” (FURTADO, 1984, p. 
105), o que faz da criatividade seu principal vetor. O autor utiliza da teoria da dependência 
para explicar a relação entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, a exemplo do Brasil, 
sendo que para superar o subdesenvolvimento seria necessário uma ruptura com o modelo de 
desenvolvimento vigente, no qual o sistema produtivo interno é induzido por forças econômicas 
exteriores, seja por outras nações desenvolvidas ou por transnacionais. Posto isso, a busca 
por um desenvolvimento endógeno teria melhores condições de satisfazer as necessidades da 
população e reduzir disparidades sociais. Para tanto, a diversidade cultural e a criatividade 
devem ser consideradas, a fim de fomentar e criar políticas adequadas à realidade brasileira.

A dimensão cultural do desenvolvimento também é enfoque de outros autores. Sachs 
(2005, p. 159) considera que “a formulação de um projeto nacional de desenvolvimento implica 
um processo de invenção de futuro, o que o torna naturalmente tributário da cultura”. O autor 
ainda afirma que o potencial de desenvolvimento de um país relaciona-se a capacidade de seus 
indivíduos em pensar, colocar seus projetos em execução e do grau de desenvolvimento de 
seu sistema produtivo, o que vai de encontro ao pensamento furtadiano acerca da criatividade 
posta a serviço do desenvolvimento. 

Knopp et al. (2010, p. 42) compreendem a cultura como uma “instância central dos 
processos econômicos e sociais”, seja na formação da economia, na promoção e ampliação 
da cidadania e da democracia, ou no desenvolvimento. Segundo Vecchiatti (2004, p. 94), 
“pensar na cultura como fator de desenvolvimento significa valorizar identidades individuais 
e coletivas, promover a coesão em comunidades e levar em consideração que as características 
da cultura podem ser um fator de crescimento em determinado território”. 

O debate sobre a cultura enquanto vetor econômico, a qual é intrínseca a criatividade, 
fortaleceu-se com as discussões sobre a economia da cultura, iniciado a partir da década de 
1960, com as pesquisas de Baumol e Bowen sobre o segmento de apresentações ao vivo da 
Broadway (REIS, 2007). 

No Brasil, o tema começou a ser tratado principalmente a partir da década de 1990, 
(DURAND, 2013) com a consolidação das políticas de renúncia fiscal no país. Entretanto, 
é após os anos 2000, com as contribuições de John Howkins (PACHECO; BENINI, 2018), 
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que as discussões fortaleceram-se, mas agora, englobando outros aspectos: a denominada 
economia criativa. 

O conceito de economia criativa é discutido sob diferentes perspectivas. A consolidação 
das indústrias culturais foi um prenúncio das indústrias criativas, termo este que surge primeiro 
no campo político a partir da atuação dos governos da Austrália, com a proposta da política 
cultural Creative Nation, e com o manifesto pré-eleitoral do partido New Labour, da Inglaterra, 
ambos na década de 1990 (MIGUEZ, 2007). 

Botelho aborda que houve uma transição, no sentido conceitual e de abrangência do 
termo, da indústria cultural para a indústria criativa, e que de certa forma, isso conferiu a 
cultura e as artes uma maior visibilidade (BOTELHO, 2016). A autora ainda define indústrias 
criativas como sendo “aquelas atividades [...] que empregam a criatividade artística como 
forma de agregar valor e diferenciação a produtos de outra natureza, tendo a geração de lucro 
como objetivo maior” (BOTELHO, 2016, p. 328). 

Para Reis (2007) a relação entre criatividade e produtos e serviços não é algo novo, 
porém a atenção que o tema passou a ter com o advindo da economia do conhecimento, com 
as mudanças geradas em função dos meios digitais, aumento da competitividade em escala 
global e declínio de indústrias tradicionais, contribuiu para o seu fortalecimento.

Em virtude da relevância do tema para a economia das nações, que passaram a ver as 
indústrias criativas como alternativa para compor seus projetos de desenvolvimento, diversos 
países começaram a estabelecer políticas direcionadas às cadeias criativas, todavia, sem uma 
unidade no conceito. Isso, aliado ao projeto político, fez com que países como Inglaterra, 
Austrália, Nova Zelândia e Cingapura definissem quais seriam os segmentos que comporiam 
sua indústria criativa (MIGUEZ, 2007). Nas abordagens adotadas por estas nações, percebe-se 
a relação direta entre as indústrias criativas e a propriedade intelectual, muitas vezes excluindo 
setores culturais e artísticos tradicionais, presentes na economia da cultura.

O debate acadêmico sobre indústrias criativas e economia criativa é considerado 
recente, sendo estes conceitos ainda em construção. Nessa direção, percebe-se a participação de 
organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura - UNESCO e a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
- UNCTAD, que desde os anos 2000 vem realizando eventos e discutindo uma definição para 
o tema.

A UNCTAD, por exemplo, entende as indústrias criativas como “os ciclos de criação, 
produção e distribuição de produtos e serviços que utilizam criatividade e capital intelectual 
como insumos primários”, e sob este aspecto, “constituem produtos tangíveis e serviços 
intelectuais e artísticos intangíveis com conteúdo criativo, valor econômico e objetivos de 
mercado” (UNCTAD, 2010, p. 08).
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Figura 1: Fluxograma da cadeia da Indústria Criativa no Brasil

Fonte: FIRJAN (2016, p.10).
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Para a organização, as indústrias criativas dividem-se em 4 áreas - Patrimônio, Artes, 
Mídia, e Criações funcionais, as quais representam 9 segmentos, sendo eles: expressões 
culturais tradicionais, artes cênicas, audiovisuais, novas mídias, serviços criativos, design, 
editoras e mídia impressa, artes visuais, e locais culturais.

A partir da definição do que seriam e o que abrangeria as indústrias criativas, a 
organização conceitua economia criativa, afirmando que o termo se encontra em evolução 
e é pautado em ativos criativos, os quais podem estimular o crescimento e desenvolvimento 
econômico. Sobre sua importância, é colocado que contribui para a geração de renda e criação 
de empregos, além de “promover inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento 
humano” (UNCTAD, 2010, p. 10). Com isto, a economia criativa apresenta-se como uma 
opção para o desenvolvimento econômico das localidades e nações. 

A respeito de quais atividades enquadram-se no conceito acima, a Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN, em seu estudo sobre o mapeamento das indústrias 
criativas no Brasil, utilizou uma divisão entre atividades núcleo, atividades relacionadas e 
apoio. A primeira compreende 13 segmentos (publicidade, arquitetura, design, moda, expressões 
culturais, patrimônio e artes, música, artes cênicas, P&D, biotecnologia, e TIC) divididos 
em 4 áreas (consumo, cultura, mídias e tecnologia), que  representam as indústrias criativas 
definidas pela UNCTAD. As atividades relacionadas são compostas por serviços e indústrias 
que muitas vezes intermediam os produtos e serviços criativos, como livrarias, comércio 
varejista de artesanato, confecção de roupas, fabricação de instrumentos musicais, dentre 
outros. Já atividades de apoio, representam aquelas que dão suporte de forma indireta à criação 
e realização da atividade criativa, como a tecelagem, serviços de telecomunicações, serviços 
de traduções, e agenciamento de direitos autorais, por exemplo.

Outros autores discutem e criticam as definições adotadas pela UNCTAD, no entanto, 
para este artigo serão utilizados os conceitos de indústrias criativas e economia criativa 
estabelecidos pela organização, pois possibilitarão, em estudos futuros, a comparabilidade 
com outros períodos históricos e regiões. Já para a classificação das atividades criativas, serão 
consideradas as atividades núcleo, assim como as apresentadas pela FIRJAN.

As indústrias criativas trouxeram novas perspectivas econômicas e sociais para os 
empreendimentos e para a lógica do trabalho, pois “não temos mais o modelo das grandes 
empresas, mas pequenos negócios de produtores autônomos tanto nas comunicações como 
na moda, no design gráfico e de produto, na publicidade alternativa, no audiovisual etc” 
(BOTELHO, 2016, p. 329).

No Brasil, a participação das pequenas empresas na economia é significativa. Dados 
do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – Sebrae apontam que em 
torno de 98% do total de empresas no Brasil são pequenos negócios, contribuindo com 
aproximadamente 27% do PIB do país, e mais de 40% dos empregos formais. Em 2018, as 
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MPEs apresentaram um saldo acumulado superior a 728 mil empregos formalizados gerados 
no ano, o que representou 6 vezes mais que o saldo gerado por empresas médias e grandes 
(SEBRAE, 2018).

A Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, também conhecida como 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece tratamento 
diferenciado a este tipo de empreendimento, utilizando como critério de enquadramento o 
faturamento bruto das organizações e as atividades realizadas pelo empreendimento. De 
acordo com a Lei, considera-se Microempresa aquela que obteve, no ano-calendário, receita 
bruta igual ou menor a R$ 360.000,00. Dentro desta categoria, também se encontram os 
Microempreendedores Individuais, os quais tem limite de receita bruta anual de R$ 81.000,00. 
Já a Empresa de Pequeno Porte é caracterizada como aquela com faturamento no ano-calendário 
maior que R$ 360.000,00 e igual ou menor que R$ 4.800.000,00. A Lei também estabeleceu 
um regime tributário diferenciado para essas empresas, chamado de Simples Nacional, um 
sistema simplificado para o recolhimento de impostos. Outras características destas empresas, 
como atividades permitidas, enquadramento tributário e demais particularidades, não serão 
foco deste artigo. 

De acordo com o Sebrae, 85% das pequenas empresas do país são optantes do Simples 
Nacional, e em 2015 obtiveram um faturamento 967,1 bilhões.

A partir do exposto, este artigo pretende identificar qual a participação em números 
de pequenos negócios criativos perante o total de pequenas empresas, e fazer uma análise 
histórica sobre os dados, para assim, investigar a relevância e o potencial da economia criativa 
no país, contribuindo para a geração de indicadores.

MÉTODO

 Este artigo tem como objetivo analisar a quantidade de pequenas empresas formalizadas 
no Brasil, pertencentes a segmentos criativos, no ano de 2018. Para tanto, foi utilizada a 
definição da UNCTAD sobre as áreas e segmentos que compõem a economia criativa, a divisão 
de atividades núcleo apresentada pela FIRJAN, e foram consideradas apenas as empresas 
optantes pelo Simples Nacional. 

A partir disto, foram classificados os códigos da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE de empresas que se enquadram no conceito utilizado, a fim de identificar, 
por meio de dados obtidos no Portal Simples Nacional, da Receita Federal, e no site da 
Comissão Nacional de Classificação - CONCLA, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, entre os dias 29 de janeiro e 10 de fevereiro de 2019, a quantidade de 
pequenas empresas existentes, de acordo com os critérios estipulados.
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Com isto, a pesquisa realizada caracteriza-se como exploratória quanto ao seu objetivo, 
e com uma abordagem quantitativa. 

Uma limitação identificada durante a pesquisa, é que em muitos casos um código 
CNAE compreende várias subclasses, ou seja, engloba a descrição de diversas atividades, que 
podem não pertencer ao mesmo segmento, ou até mesmo não se enquadrarem nos conceitos 
de indústrias e economia criativas adotados no artigo. Nestes casos, o código CNAE foi 
considerado na pesquisa, portanto, não é possível afirmar com exatidão a quantidade de 
empresas de cada segmento considerado, mas o seu potencial de abrangência.

Há alguns códigos CNAE que se enquadram em 2 ou mais segmentos, como é o caso 
do código 7410203, o qual tem a descrição de “Design de produto”, o que, apriori, é possível 
classificar como pertencente a divisão Design. Entretanto, nas suas subclasses, percebe-se 
que o mesmo código também se refere a design de moda, sapatos e joias, estilista, produtor 
de moda e outras atividades relacionadas, o que o remete ao segmento de moda. Nestes casos, 
foi avaliada a quantidade de subclasses classificadas em cada segmento para definir em qual 
agrupar. 

PEQUENAS EMPRESAS DE ECONOMIA CRIATIVA NO BRASIL

 A pesquisa iniciou-se com a identificação de quais códigos CNAE seriam de atividades 
da economia criativa. Para isto, foi utilizada a divisão de atividades núcleo, proposta pela 
FIRJAN, sendo que para identificar quais códigos seriam analisados, pesquisou-se por palavras-
chave de cada segmento no site da CONCLA, que contém todas as classificações de atividades 
para cadastro de empresas no Brasil.

Com isto, chegou-se a seleção de 63 códigos CNAE, sendo 07 de publicidade, 02 
de arquitetura, 02 de design, 01de moda, 14 de expressões culturais, 05 de patrimônio e 
artes, 03 de música, 05 de artes cênicas, 08 de editorial, 10 de audiovisual, 02 de P&D, 01 
de biotecnologia e 03 de TIC. No processo de classificação dos códigos, uma dificuldade 
encontrada foi o fato de um código CNAE ter uma descrição principal, porém, em alguns 
casos, como nas atividades de artesanato e moda, ter várias descrições secundárias, as quais 
não necessariamente se relacionavam com o mesmo segmento criativo pesquisado, ou até 
mesmo pertencendo a outros segmentos econômicos, que não os criativos. Nesses casos, foi 
considerada a análise das subclasses para realizar a seleção e enquadramento no respectivo 
segmento. Outra consideração à seleção dos códigos CNAE, é que não foram inclusas atividades 
relacionadas à gastronomia, pertencente ao segmento de Expressões culturais, pois não há 
clareza conceitual sobre como diferenciar atividades de alimentação fora do lar de gastronomia.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de pequenas empresas ativas até 2018 dos 
segmentos analisados:

Tabela 1 - Quantidade de pequenas empresas criativas por código CNAE

Segmento CNAE Descrição Quantidade
Publicidade 5911102 Produção de filmes para publicidade 2.756

7311400 Agências de publicidade 6.076
7319003 Marketing direto 76.662

7420001 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e subma-
rina 59.947

7319004 Consultoria em publicidade 1.448
7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública 718

8230001
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 
festas 135.164

Arquitetura 7111100 Serviços de arquitetura 8.598

7119703 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e en-
genharia 6.657

Design 6201502 Web design 799
7410299 Atividades de design não especificadas anteriormente – n.e.a. 834

Moda 7410203 Design de produto 469
Expressões 
culturais

1359600 Fabricação de outros produtos têxteis n.e.a. 17.372
1529700 Fabricação de artefatos de couro n.e.a. 5.624
1629301 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 18.446

1629302 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, 
vime e outros materiais trançados, exceto móveis 2.763

1749400 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartoli-
na, papel cartão e papelão ondulado n.e.a. 9.186

2219600 Fabricação de artefatos de borracha n.e.a. 3.548

2229399 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos 
n.e.a. 5.317

2319200 Fabricação de artigos de vidro 1.846

2330399 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimen-
to, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 9.160

2349499 Fabricação de produtos cerâmicos não refratários n.e.a. 3.840

2391503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em már-
more, granito, ardósia e outras pedras 10.368

2599399 Fabricação de outros produtos de metal n.e.a. 6.927
3211602 Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria 2.653
3299099 Fabricação de produtos diversos n.e.a. 60.661
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Patrimônio e 
artes 9002701 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e 

escritores 599

9102301 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios 
históricos e atrações similares 76

9002702 Restauração de obras de arte 1.327
9102302 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 1.563
9101500 Atividades de bibliotecas e arquivos 111

Música 5920100 Atividades de gravação de som e de edição de música 2.611
9001902 Produção musical 40.785
8592903 Ensino de música 14.147

Artes cênicas 9001901 Produção teatral 9.614
9001903 Produção de espetáculos de dança 381
9001904 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 271
8592902 Ensino de artes cênicas, exceto dança 3.337
8592901 Ensino de dança 1.438

Editorial 5811500 Edição de livros 13.401
5821200 Edição integrada à impressão de livros 556
5812301 Edição de jornais diários 10.967
5812302 Edição de jornais não diários 6.348
5822101 Edição integrada à impressão de jornais diários 1.182
5822102 Edição integrada à impressão de jornais não diários 73
5813100 Edição de revistas 12.227
5823900 Edição integrada à impressão de revistas 303

Audiovisual 7420004 Filmagem de festas e eventos 11.181
6010100 Atividades de rádio 2.986

6319400 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de infor-
mação na internet 10.415

7420001 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e subma-
rina 59.947

5911102 Produção de filmes para publicidade 2.756

5911199 Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de pro-
gramas de televisão n.e.a. 10.722

5912001 Serviços de dublagem 979
5912002 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 476
6021700 Atividades de televisão aberta 643
6022501 Programadoras 69

P&D 7490199 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas n.e.a. 5.426

7220700 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais 
e humanas 281

Biotecnologia 7210000 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas 
e naturais 562
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TIC 6201501 Desenvolvimento de programas de computador sob enco-
menda 14.881

6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computa-
dor customizáveis 5.008

6204000 Consultoria em tecnologia da informação 7.123
Total 712.611

Fonte: Elaboração do autor.

 Ao considerar o universo de 12.467.009 pequenas empresas ativas em 2018, os negócios 
criativos representaram 5,71% do total de pequenos empreendimentos, sendo que sua participação 
na economia pode ser ainda maior, considerando as atividades relacionadas e de apoio, e as 
atividades informais. 

A figura 2 a seguir apresenta a concentração de pequenas empresas criativas por 
segmento:

Figura 2 – Concentração de pequenas empresas criativas por segmento

Fonte: Elaboração do autor.

 Os dados apontam que os segmentos criativos com maior concentração de pequenas 
empresas são o de Publicidade, com 39, 68%, seguido por Expressões culturais, com 22,13%, 
e Audiovisual, com 14,06%. Sobre o segmento de Publicidade, a atividade com maior número 
de pequenos negócios é a serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 
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representando 47,80% do segmento. Já a atividade com maior concentração de empreendimentos 
do segmento Expressões culturais é a fabricação de produtos diversos não especificados 
anteriormente, que representa a subdivisão artesanato de produtos diversos, com 38,46%. 
Na sequência, a atividade do segmento Audiovisual com mais empresas é a produção de 
fotografias, exceto aérea e submarina, com 59,84%. 

 Os segmentos com concentração intermediária de pequenos negócios foram Música 
(8,07%), Editorial (6,32%), TIC (3,79%), Arquitetura (2,14%), e Artes Cênicas (2,11%). No 
primeiro, há uma concentração massiva na atividade produção musical, com 70,87%. No 
segmento Editorial, são as empresas de edição de livros as em maior quantidade, representando 
29,74%. Em TIC, 55,09% dos negócios atuam no desenvolvimento de programas de computador 
sob encomenda. Serviços de arquitetura é a atividade com 56,34% dos empreendimentos 
do segmento Arquitetura. Por sua vez, Artes cênicas apresenta concentração de 63,91% em 
produção teatral.

Já os segmentos com menor quantidade de empresas são os de Moda (0,07%), 
Biotecnologia (0,08%), Design (0,23%), Patrimônio e artes (0,52%), e P&D (0,80%). 

É importante ressaltar que todos os segmentos analisados têm diversas atividades 
relacionadas e de apoio, o que tem potencial de aumentar substancialmente a participação de 
pequenos negócios criativos na economia. 

Sobre o segmento de Moda, por exemplo, há várias atividades empresariais que estão 
ligadas diretamente, como indústrias de confecções, mas que não foram consideradas nesta 
pesquisa por se tratarem de atividades relacionadas e de apoio, e os dados existentes e públicos 
sobre a atuação das empresas não serem suficientes para identificar se possuem ou não atuações 
enquanto indústrias criativas. Além disto, as atividades gastronômicas e outras relacionadas 
aos segmentos analisados não foram consideradas em função da falta de clareza conceitual. 
Isto mostra uma fragilidade do setor, pois informações, dados e estatísticas são fundamentais 
para se mapear e diagnosticar a econômica criativa, a fim de formular políticas públicas 
direcionadas e efetivas para a consolidação de seus segmentos e cadeias produtivas, visto o 
setor ser alternativa para compor o modelo de desenvolvimento de localidades e do próprio 
país, contribuindo para a geração de empregos, renda, aumento do turismo e de exportações, 
além da inserção de comunidades no processo de crescimento econômico, a partir de uma 
visão endógena, como proposta por Furtado.

Um outro fator que representa uma dificuldade em se mensurar a economia criativa 
e, por consequência, a participação de pequenos negócios criativos na economia, é o fato 
dos dados disponíveis mensurarem apenas aquilo que é formalizado na economia. Sabe-se 
que muitas atividades e profissionais criativos não são formalizados enquanto negócios, ou 
o fazem como renda-extra. A respeito disto, o IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílios – PNAD, estimou que o trabalho informal representou, em 2017, 
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40,8% da população ocupada, e que o índice atingiu recorde no Brasil em 2018 (IBGE, 2018). 
Apesar do indicador não ser segmentado por atividade econômica, percebe-se o tamanho da 
informalidade no país e sua representatividade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do debate sobre desenvolvimento, economia criativa e pequenas empresas, 
este artigo buscou discutir relações entre as temáticas e averiguar a quantidade de pequenos 
negócios criativos no Brasil.

 Sabe-se da relevância dos empreendimentos de pequeno porte para a economia, visto a 
sua participação na geração de empregos e renda, e também como alternativa em períodos de 
crise, em função de sua maior flexibilidade e adaptabilidade perante as mudanças econômicas.

 No setor criativo, isto não é diferente. Os dados mostraram que 5,71% das pequenas 
empresas analisadas são pertencentes a atividades núcleo da economia criativa, sendo que 
este percentual tem potencial de ser ainda maior, pelo fato da pesquisa não ter considerado as 
atividades relacionadas e de apoio, além da informalidade, a qual é tão presente neste setor.

 Informações como esta são importantes para direcionar a formulação de políticas 
públicas adequadas a realidade brasileira, que contribuam para o processo de desenvolvimento 
das localidades, tendo como princípios a criatividade e a endogenia.

Um esforço nesse sentido foi a criação, em 2011, da Secretaria da Economia Criativa, 
vinculada ao extinto Ministério da Cultura, o qual teve como uma de suas ações a elaboração 
de um plano o qual previa políticas, diretrizes e ações para fortalecer o setor, tendo como viés 
a valorização da diversidade cultural do país. Entretanto, tanto a Secretaria como o Ministério 
sofreram descontinuidades políticas, as quais afetaram diretamente suas ações. 

A dificuldade em se obter dados precisos sobre a economia criativa brasileira mostra-
se como uma fragilidade para o diagnóstico do setor e para a formulação e implementação 
de políticas públicas. Além disto, é preciso avançar na discussão, a fim de se trabalhar um 
conceito que seja mais adequado à realidade do país. Com isto, estudos futuros são necessários 
para aprofundar as questões levantadas no presente artigo.
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ECONOMIA CRIATIVA E EMPREENDIMENTOS 
CRIATIVOS EM BELÉM: BREVE PERFIL 

SOCIOECONÔMICO

Valcir Bispo Santos1 

Ana Paula Ribeiro de Souza2

RESUMO: O artigo em questão procura situar as várias dificuldades enfrentadas 
pelos empreendedores e agentes criativos em Belém, maior cidade da Amazônia Oriental 
brasileira, a partir de uma pesquisa realizada junto a empreendedores e agentes criativos 
que participaram do I Encontro Amazônico de Economia Criativa, em junho de 2017. 
Essa pesquisa procura analisar o perfil socioeconômico dos empreendimentos criativos em 
Belém à luz da literatura sobre as características de empreendimentos de pequeno e médio 
porte na economia criativa e comparando com dados sobre os empreendimentos criativos 
em Belém, realizados pelo Mapeamento da Indústria Criativa, realizada pela FIRJAN – 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.

PALAVRAS-CHAVE: economia criativa, empreendedorismo criativo, Belém-PA

1 INTRODUÇÃO

O empreendedor é o agente propulsor do desenvolvimento do capitalismo, 
segundo Schumpeter (1988), pois a inovação gerada pelo empreendedorismo é o 
que permite ao sistema econômico se renovar e evoluir. Mas quando se analisa 
a dinâmica da economia da cultura e da economia criativa se observa algumas 
especificidades importantes em relação ao comportamento e lógica do empreendedor 
criativo ou cultural.

Na visão de Limeira (2008), por exemplo, os segmentos dos empreendedores 
criativos se distinguem por meio de três processos da economia criativa: criação 

1 Professor Doutor da Faculdade de Ciências Econômicas (FACECON) da Universidade 
Federal do Pará – UFPA; e-mail: valcirsantos@uol.com.br
2 Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Pará – UFPA; economista 
da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA; e-mail: anapribeiro_@hotmail.com
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(artistas e cientistas), difusão (profissionais da comunicação e educadores) e organização 
(gestores produtores e mediadores), que se organizam e se articulam geralmente em forma 
de redes, criando um sistema colaborativo. 

O perfil dos empreendedores criativos é, em geral, de agentes independentes, que se 
organizam em empresas de pequeno porte, muitas vezes de modo informal, mas articulados 
em forma de redes ou “hubs” criativos, conservando a cultura de flexibilidade e criatividade. 
Esses empreendedores buscam preservar aspectos de suas origens mais artísticas e criativas, 
mas também procuram adotar uma visão mais pragmática de mercado, em uma equação de 
difícil equilíbrio (LEADBEATER; OAKLEY, 2005).

Este estudo visa analisar o perfil socioeconômico dos empreendimentos criativos em 
Belém, identificando suas principais características e, assim, traçar seus pontos fortes e fracos, 
ampliando o conhecimento sobre o perfil do empreendedor criativo. Desta forma, coloca-se à 
disposição informações que podem ser utilizadas em estudos posteriores ou em políticas públicas 
e ações de fomento que podem ajudar a desenvolver a economia criativa em Belém. A base desta 
análise é uma pesquisa que foi feita por meio de questionários aplicados junto a empreendedores 
e agentes criativos que participaram do I Encontro Amazônico de Economia Criativa, realizado 
em junho de 2017 em Belém.

Este artigo contém 5 (cinco) seções, incluindo esta Introdução. Na segunda seção, procura-
se fazer uma breve radiografia da literatura sobre empreendimentos criativos de pequeno e médio 
porte, apontando algumas de suas características. Na terceira seção, se faz um breve resumo dos 
indicadores sobre empreendimentos criativos em Belém a partir de dados do Mapeamento da Indústria 
Criativa, elaborado pela FIRJAN – Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Na quarta seção, 
se apresenta de forma sintética o diagnóstico sobre o perfil socioeconômico dos empreendedores 
criativos de Belém a partir de levantamento realizado no denominado I Encontro Amazônico de 
Economia Criativa, realizado em Belém em junho de 2017. Na quinta seção aprensenta-se as 
Considerações Finais.

2. EMPREENDEDORISMO CRIATIVO: CULTURA, CRIATIVIDADE 
E REDES E AGLOMERADOS CRIATIVOS DE PEQUENOS E MÉDIOS 
EMPREENDEDORES

Há várias formas de se olhar a economia criativa na perspectiva de modelos de 
desenvolvimento e de negócios e de formas de organização do trabalho e de empreendedorismo. 
No entanto, pode-se destacar duas abordagens que polarizam os debates nesse campo. 

Em uma perspectiva mais hegemônica, sobretudo em países anglo-saxões, como 
Estados Unidos e Inglaterra, há o campo dominante da indústria cultural, que por vezes 
também se denomina como indústria criativa, que são processos econômicos de grandes 
escalas que envolvem as grandes indústrias do entretenimento e da tecnologia, que, inclusive, 
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são mais fáceis de mensurar. Em geral, o elemento principal nessa perspectiva de negócio 
é o papel reservado para a propriedade intelectual e o seu impacto para a indústria cultural, 
para a produção simbólica e para a inovação nos países entusiastas desse tipo de modelo 
de desenvolvimento. A literatura de apoio a essa abordagem se concentra em autores como 
Howkins (2001), que destaca a economia criativa como um novo modelo de desenvolvimento 
ligado à questão dos mercados locais da criatividade e à capacidade econômica de auferir 
recursos de propriedade intelectual. Há autores, como Caves (2003) e Florida (2003), que 
analisam as indústrias criativas a partir da sua força de trabalho e contratos, tendo em vista 
os processos da propriedade intelectual e a sua relação com o espaço urbano. 

No entanto, há uma segunda vertente que aparece com destaque em alguns países em 
desenvolvimento e em áreas da economia urbana de países considerados desenvolvidos. Essa 
perspectiva reconhece uma nova organização social que trabalha a cultura e a criatividade 
como elementos transversais de um novo modelo de desenvolvimento em comunidades e 
agrupamentos, que se reúnem para colaborar e impulsionar pequenos mercados, que dependem 
de ações de políticas públicas e de financiamento e se constituem, por vezes, como aglomerados 
econômicos de pequenas localizações (POLI, 2016). Geralmente esses aglomerados são 
formados por pequenos empreendedores que criam uma ecologia social colaborativa que 
consegue reativar a economia local, mesmo contando com poucos recursos. Dependendo da 
região e do país, grande parte desses pequenos empreendedores atua na informalidade.

O universo de empreendedores que foram pesquisados e de que trata este artigo se 
encontra justamente nessa segunda vertente. Neste artigo, procura-se destacar determinados 
aspectos ligados a essa segunda vertente de abordagem sobre modelos e redes de negócios 
ligados à economia criativa, como observa-se a seguir.

Na opinião de Karina Poli (2016), os processos de desenvolvimento econômico, social 
e cultural na economia criativa estão relacionados aos pequenos e médios empreendimentos 
criativos e aos seus processos de organização do trabalho e suas tecnologias sociais intrínsecas.  
Além disso, é preciso compreender a dinâmica de formação dos agentes culturais. Poli 
(2016) parte do pressuposto de que os arranjos e as dinâmicas estabelecidas para a troca de 
conhecimento, experiências, trabalho colaborativo e formação de aglomerados são tecnologias 
sociais importantes para compreender as diferentes formas de agregar valor e de possibilitar a 
atuação social em torno dos processos da economia criativa. Nesse sentido, é preciso pensar 
em agentes culturais como atores de mobilização econômica e social em pequenas cadeias 
de produção de conteúdo cultural e criativo (POLI, 2016). 

Os processos e a dinâmica da economia criativa estão relacionados à organização de 
determinados aglomerados territoriais criativos. Um desses ambientes ou aglomerados criativos 
denomina-se como hub criativo ou creative hub. Para Tarek Virani (2015), hubs criativos 
são concentrações geográficas de empresas interconectadas, de fornecedores especializados, 
prestadores de serviços, instituições associadas e empresas em setores correlatos. Os hubs criam 
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ambientes em que as relações de trabalho envolvem-se nos processos produtivos da economia 
criativa e são estabelecidas por meio de projetos temporários, muitas vezes subsidiados. Os 
agentes, organizados em redes e aglomerados territoriais ou digitais, se conectam para a 
realização desses projetos e, em conjunto, tornam-se um corpo de prospecção, captação e 
distribuição de oportunidade de trabalho, na medida em que todos os empreendedores procuram 
ativar oportunidades de fundo para o desenvolvimento de seus projetos.

Para Kate Oakley (2009), que estudou alguns mercados de trabalho para os artistas do 
âmbito comercial, principalmente ligados ao setor da música, o trabalho artístico envolve um 
cruzamento entre trabalhos subsidiados e não subsidiados, remunerados e não remunerados. O 
setor seria formado por ações de empreendedorismo cada vez mais combinadas com diferentes 
competências e diferentes agentes que identificam oportunidades para criar novos produtos ou 
serviços, mobilizando recursos, tanto financeiros quanto humanos. Outro elemento característico 
do trabalho criativo é o profundo empenho e um forte senso de realização pessoal, mesmo 
que, em alguns casos, os agentes reconheçam que essa autonomia pode ser apenas utópica. 

Para gerir os riscos e incertezas do trabalho, os trabalhadores culturais procuram se 
articular por meio de redes. Oakley (2009 apud POLI, 2016) observa que a importância das 
redes para o trabalho artístico e criativo tem tornado-se modelo para outros tipos de relações 
de trabalho contemporâneo e essas iniciativas têm sido amplamente discutidas como modelos 
de trabalho da chamada “nova economia” (OAKLEY, 2009 apud POLI, 2016). 

Determinados autores, como Michael Scott (2012), observam que o empreendedorismo 
cultural prospera em situações em que ocorre principalmente escassez de capital econômico. 
Para Scott (2012), os empreendedores culturais fazem parte de um grupo social que incluí 
principalmente jovens cujo objetivo principal é ter uma carreira artística ou criativa. Outro 
elemento comum a esse grupo é o “faça você mesmo” (do it yourself – DIY). Os produtores 
DIY incluem aqueles que criam e executam projetos, autogerenciam suas carreiras, e isso 
vai além das capacidades e recursos das Pequenas e Médias Empresas (PME). Como esses 
produtores DIY, na maioria das vezes, não têm o capital econômico suficiente para pagar 
profissionais para fortalecer a cadeia produtiva, eles iniciam suas relações acionando suas 
redes e se agrupando para alcançar os recursos necessários para o desenvolvimento de suas 
ações comerciais (SCOTT, 2012).

Desse modo, Poli (2016) considera que um campo importante para a pesquisa e a 
produção de políticas públicas para a economia criativa provém das formas de organização 
do trabalho, pois ela propicia um campo de entendimento sobre o lugar dos agentes culturais 
e das relações que são construídas por meio de redes sociais e econômicas.
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3 PANORAMA DOS EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS EM BELÉM

A FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) tem atuado na área de pesquisas 
relacionadas à economia criativa e, desde 2008, elabora a cada dois anos o Mapeamento das 
Indústrias Criativas no Brasil. Esse estudo utiliza dados oficiais do Ministério do Trabalho 
e analisa a criatividade sob duas perspectivas: áreas de atuação dos profissionais criativos 
e o valor de produção gerado pelos estabelecimentos criativos – que não necessariamente 
empregam apenas trabalhadores criativos. As profissões são apresentadas em treze segmentos 
criativos: Arquitetura, Artes Cênicas, Audiovisual, Biotecnologia, Design, Editorial, Expressões 
Culturais, Moda, Música, Patrimônio e Artes, Pesquisa & Desenvolvimento, Publicidade e 
TIC. Em termos de análise da cadeia produtiva das indústrias criativas, o estudo distingue 
quatro setores: Consumo, Cultura, Mídias e Tecnologia.

O Mapeamento das Indústrias Criativas demonstra que o Pará possuía em 2015 10.248 
trabalhadores formais na indústria criativa, o que equivale a 0,9% dos trabalhadores paraenses, 
sendo que o estado teve a participação de 1,1% no PIB criativo brasileiro. Entre os setores, 
o de Consumo é o que mais gera emprego, destacando a atividade de Arquitetura com 1.796 
empregados. No setor de Tecnologia se destaca o ramo da Pesquisa e Desenvolvimento, que 
conta com 2.130 trabalhadores e possui a atividade com maior número de empregos no estado. 
A participação de profissionais ligados à área da Cultura na indústria criativa do Pará foi em 
média de 8,2% (maior que a média nacional, de 7,8%). Já o setor de Mídias teve participação 
de 19,9% em relação aos empregados formais da indústria criativa do Pará, acima da média 
nacional do setor, de 11,2%.

No último levantamento feito, o Pará ocupava a 18ª posição no ranking do PIB criativo 
do Brasil, bem atrás do estado melhor colocado da região Amazônica, o Amazonas, que ocupa 
a 8ª colocação no ranking. Belém, capital e maior cidade do Pará, possui a maior participação 
no estado.

Em 2010, segundo a FIRJAN (2014), Belém tinha 4.491 empregos na indústria criativa, 
o que a fazia se destacar no cenário de empregos criativos no Pará, com 57,2% em relação 
ao total do estado. Decorridos cinco anos, em 2015 o número de empregos criativos em 
Belém saltou para 5.412, o que corresponde a 1,5% dos trabalhadores formais do município. 
A participação relativa no estado, em termos do total de empregos criativos, sofreu leve 
redução, no entanto, passando para 52,8% em relação ao estado do Pará. Tal dado demonstra 
uma dinâmica de crescimento das indústrias criativas em outros municípios do Pará, conforme 
ilustrado nos Gráficos 3 e 4. Em relação à remuneração, em 2015 a média do trabalhador 
belenense nos empregos formais era de R$ 2.758,00, enquanto a média nos setores criativos 
foi de R$ 3.909,19.

O salário médio mensal desse contingente de trabalhadores criativos no Pará foi de R$ 
5.396,00, estando entre os 10 maiores do Brasil, com destaque para a atividade de Pesquisa 



1268

e Desenvolvimento, na qual o profissional dessa área ganhava em média R$ 10.129,00. De 
acordo com a Firjan isso revela o avanço tecnológico do estado.

[…] A tendência advém do avanço da informática e de novas tecnologias. Além  disso, 
conjunturalmente o segmento teve seu papel estratégico reforçado, reconhecido como 
ferramenta de ampliação do conhecimento, da penetração no mercado consumidor e 
geração de novos produtos distribuídos em meio digital […] (FIRJAN, 2016).

Em Belém a atividade também tem a maior remuneração média (R$ 9. 657,93), o 
que mostra reforça mais uma vez a influência da capital no estado, seguindo da Arquitetura 
(R$ 7.951,83), e Patrimônio e Artes (R$ 5.189,72). Em um contexto geral, a Arquitetura tem 
o maior número de empregos durante o período de 2010-2015, com o salário médio de R$ 
7.951,83 o segundo maior no último ano, destacando, também, Audiovisual, Publicidade e 
Editorial, que quando somadas geraram 2.971 empregos em 2015. Entre os setores que tiveram 
maior crescimento no número de trabalhadores, destacam-se Publicidade, que apresentou um 
aumento de 133,5% e seu salário médio passou de R$ 2.738,21 para R$ 4.940,44, e Música 
com 110,4% a mais do que em 2010, fato que aponta para a redução da desigualdade da renda 
entre os segmentos criativos.

Gráfico 1 – Números de empregos formais na Indústria Criativa de 
Belém em relação ao Pará no período de 2010 a 2015.

Fonte: Adaptado de FIRJAN, 2016.

4.  DIAGNÓSTICO SOBRE O PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS 
EMPREENDIMENTOS E AGENTES CRIATIVOS EM BELÉM

Os dados apresentados a seguir referem-se à análise das pesquisas realizadas no ano 
de 2017 acerca da Economia Criativa no município de B e l é m - PA .  A p e s q u i s a  f o i 
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r e a l i z a d a  no I Encontro Amazônico de Economia Criativa ocorrido nos dias 22 e 23 de junho, 
no espaço Oficinas Curro Velho, e teve como objetivo debater acerca da dinamização e atuação 
da Economia Criativa de Belém. Como resultado, um total de 53 questionários foram respondidos 
pelos participantes do evento. 

Os questionários são divididos em três tópicos: I- Dados Pessoais; II- Sobre a sua atividade 
criativa; e III- Sobre o desenvolvimento da Economia Criativa em Belém. Isso permite analisar 
tanto o perfil geral como o específico, apresentando questões acerca da relação empreendedor-
economia criativa, entre outras.

4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS – O PERFIL SOCIOECONÔMICO

a) Sobre os empreendedores

Dos 53 entrevistados, 34 pertenciam ao sexo feminino, que representa 64,2% dos 
participantes, e 19 do sexo masculino, correspondendo a 35,8% do total. Referente à idade dos 
empreendedores, não estipularam-se parâmetros de respostas, com idades variando de 19 anos, 
no mínimo, até o máximo de 60 anos. Para oferecer uma visão mais adequada, os resultados 
foram divididos em três grupos etários: A (de 19 até 25 anos), B (de 26 até 49 anos) e C (de 51 
até 60), tendo em sua maioria pessoas do grupo A – 22 pessoas – correspondendo a 41,5% dos 
entrevistados. 

Analisando a Tabela 1, que apresenta a distribuição absoluta e relativa das faixas etárias 
e do sexo dos agentes, foi verificado que no sexo feminino predominam as idades do grupo A, 
enquanto no masculino as do grupo B. Sem distinção de gênero, a maioria dos empreendedores 
(41,5% do total) se situa na faixa etária entre 19 e 25 anos, enquanto 28,3% se situaram na faixa 
etária entre 40 e 60 anos, sendo apenas 3,8% do sexo masculino. Já para gênero feminino, o 
menor grupo é o B, com apenas 9,4%.

Tabela 1 – Dispersão Absoluta (N) e Relativa (%) da faixa

etária e sexo dos agentes criativos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Os níveis de escolaridade foram definidos como: Fundamental, Médio, Superior/Técnico 
Cursando, Superior/Técnico Completo, Pós-Graduação/Mestrado/Doutorado/Pós-Doutorado. 
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Não foram identificados participantes com nível fundamental, sendo 6 com nível médio, 15 com 
nível superior/técnico cursando, 16 com nível superior/técnico completo e, igualmente, com 
pós-graduação/mestrado/doutorado/pós-doutorado. Esses dois últimos segmentos representam 
60,4% dos entrevistados, enquanto 28,3% estão cursando o nível superior ou técnico. Sobre a 
compatibilidade entre formação e atividade profissional, 92,1% dos entrevistados conseguiram 
compatibilizá-las adequadamente. Nota-se que o sexo feminino se encontra em maior número 
em todas as escolaridades (menos no nível fundamental), já o sexo masculino apresenta sua maior 
participação em Superior/Técnico. O número de profissionais cursando pós-graduação/mestrado/
doutorado/ pós-doutorado engloba 30,2% do total.

As participações de familiares em empreendimentos culturais são geralmente comuns, pois 
há o repasse de conhecimentos que, muitas vezes, é transferido de pais para filhos. Dessa forma, 
na economia criativa a participação familiar também é relevante. Essa situação acarreta algumas 
características nesses empreendimentos criativos, como o número elevado de informalidade 
e o grande potencial inovador que ocorrem em processos familiares. A maior parte dos 
entrevistados (56,6%) afirma ter empreendedores na família, embora não especificamente 
na área cr ia t iva .

b) Dos empreendimentos

Os setores criativos analisados no estudo foram baseados nos Grupos de Trabalho (GTs), 
nos quais foram abertos grupos de discussão em onze setores da economia criativa. Desses 
setores, observa-se que Arquitetura e Design tiveram o maior número de entrevistados, sendo 
que, junto com Moda e Artes Visuais, somaram 49% do total de entrevistados. O setor de 
Estudos e Pesquisas em Cultura reuniu Produtores Culturais que, em geral, mantêm espaços 
culturais e criativos.

Gráfico 2 – Entrevistados de acordo com Setores  dos Empreendimentos Criativos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.
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O tempo de funcionamento dos empreendimentos mostra que a maior parte é recente, 
tendo 1 ano ou menos de atividade, assim como aqueles que têm apenas de 2 a 4 anos. Porém, 
a área possui também um relevante número de empreendimentos com 8 a 10 anos e mais de 
10 anos, que demonstram a consolidação do setor na economia.

Entre os entrevistados no evento, 62,3% dos empreendimentos não possuíam CNPJ, 
o que confirma a predominância da informalidade, sendo que do universo dos afirmaram 
ter tirado o CNPJ (37,7% do total), a maior parte mantém o empreendimento há mais de 10 
anos. Em relação aos empreendimentos com 1 ano ou menos, apenas 3,8% possuem CNPJ. 
Isso confirma que a busca pela formalização não é uma prioridade para os empreendedores 
criativos e culturais que iniciaram sua trajetória enquanto tal. A dificuldade burocrática de 
emitir o CNPJ foi citada em aproximadamente 5% das respostas como um dos principais 
obstáculos enfrentados pelos empreendedores.

O Gráfico 3 mostra a forma de organização dos empreendimentos, os quais foram 
classificados como: Familiar, Cooperativa, Individual, Empresarial Comercial e Outros. 
Desse total, predominou a empresa Individual com 51,5% dos entrevistados; a seguir vem 
Empresarial Comercial com 21,2%; a Cooperativa com 12,1%; a Familiar com 9,1% e 
outros com 6,1%. Do universo dos empreendimentos que firmaram não serem empresas 
individuais (48,5% do total de entrevistados), a maior parte destes (65,4%) contam com 
2 a 4 empregados, seguindo de 19,2% que têm de 5 a 6 empregados, e 15,4% que contam 
com 7 a 10 empregados. Do total de empregados em estabelecimentos criativos, 69,2% 
desses não possuem carteira assinada. Assim, o universo de empreendedores entrevistados 
se situa, em sua maior parte, como empreendedores individuais e informais.

Gráfico 3 – Organização dos Empreendimentos

Criativos em %.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

A criação de redes através da colaboração é uma das principais características da 
economia criativa, sendo que 58,5% dos empreendedores entrevistados afirmaram ter algum 
tipo de cooperação com outros empreendedores. Em relação à localização, 35,8% do total 
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afirmaram ter um local fixo do empreendimento, sendo que a maior parte se localiza no 
Centro de Belém.

A maior parte dos entrevistados (69,8% do total) não considera seu empreendimento 
consolidado. Quando questionado se os empreendimentos criativos constituíam a sua principal 
fonte de renda, a maior parte (60,6% do total) respondeu negativamente. Vários justificaram 
devido considerarem baixa a valorização de profissionais e empresários de segmentos criativos 
em Belém, o que acaba os obrigando a buscar outras fontes de renda. Grande parte dos 
entrevistados (81,1%) reconheceu a relação da economia criativa com a cultura.

c)  A Economia Criativa em Belém na Visão dos empreendedores

Um dos principais pontos do evento era discutir as deficiências do setor e maneiras 
de desenvolver a economia criativa em Belém. Os seguintes pontos foram destacados pelos 
entrevistados:

	Principais dificuldades:

a) Dificuldades em relação ao Mercado (estabelecer valor, público-alvo, propagan-
das do negócio);

b) A falta de Organização Financeira;

c) A falta de Políticas Públicas e Investimento Privado;

d) Baixa remuneração em relação Custo-Benefício dos produtos e serviços;

e) A indisponibilidade ou a burocracia encontrada para conseguir espaços onde pos-
sam organizar feiras, reuniões, workshops, entre outras atividades voltadas para 
a economia criativa.

	Itens necessários para desenvolver a economia criativa em Belém

a) Apoio Governamental;

b) Pesquisas sobre a Economia Criativa;

c) Um Mapeamento das Atividades Criativas em Belém;

d) A Liberação ou Revitalização de Espaços;

e) Capacitação dos Empreendedores.
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Nota-se que a falta de capacitação relacionada à gestão e formação na área do 
empreendedorismo é um impasse identificado pelos empreendedores. Assim, muitos acabam 
abrindo negócios sem saber calcular ou estimar preços de mercado, organização financeira, 
perfil de mão-de-obra necessária, se há ou não a necessidade de montar estoque, etc. Isso 
gera uma desvalorização da mercadoria pelo próprio produtor/criador e acaba impactando na 
formação dos resultados líquidos. Essa situação poderia ser minorada por meio de capacitação 
técnica e gerencial para os empreendedores criativos. 

Em 2014 o Governo Federal criou a Rede Incubadora Pará Criativo, proveniente do 
Plano Brasil Criativo, que em Belém tinha sua sede no antigo IAP (Instituto de Artes do Pará), 
mas que teve curta existência. A sua função seria auxiliar micro e pequenos empreendimentos 
criativos por meio da oferta de informação, capacitação, consultorias e assessorias técnicas, entre 
outros serviços voltados para a qualificação da gestão de projetos, produtos e negócios.

Na plenária final do encontro foram apresentadas pelos próprios empreendedores presentes 
propostas para a melhoria do mercado criativo na cidade. O foco foi no chamado “ciclo da 
economia criativa” que se constitui diante de quatro pontos, de acordo com o Quadro 1:

Quadro 1 – Ciclo para o Desenvolvimento da Economia Criativa.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

As soluções propostas foram: maior união de empreendedores, o resgate de artistas 
culturais, principalmente artesãos e mestres de carimbó, onde o conhecimento é repassado de 
geração em geração e a falta de valorização vai gerando desinteresse; a questão da necessidade 
de qualificação profissional, sendo ressaltada a existência do setor da economia criativa do 
SEBRAE, que encontra-se inativo em Belém; a reestruturação de espaços culturais como o 
Mercado de São Brás para criar redes de colaboração; criação de bolsas de incentivo; e a 
criação de um aplicativo que integre as áreas criativas e culturais de Belém através de um 
mapeamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento sobre o perfil socioeconômico de empreendedores criativos em Belém, 
relatado neste artigo, foi realizado por ocasião da realização do I Encontro Amazônico de 
Economia Criativa, ocorrido em meados de 2017 em Belém, nas dependências da antiga 
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Fundação Curro Velho. A aplicação dos formulários foi realizada por estudantes do curso de 
graduação em Economia da UFPA no âmbito do projeto de extensão “Economia Criativa, 
Cultura e Território”, coordenado pelo professor Valcir B. Santos, da Faculdade de Economia 
da UFPA. O diagnóstico desta pesquisa foi realizado e apresentado originalmente na defesa 
de monografia de conclusão de curso em Bacharel em Ciências Econômicas de Ana Paula 
Ribeiro Souza (2018), realizada sob orientação do prof. Valcir B. Santos.

Através deste estudo, buscou-se identificar algumas das principais características dos 
empreendimentos criativos em Belém, traçando um perfil socioeconômico de seus agentes. 
Procurou-se ressaltar as dificuldades desses empreendedores criativos no contexto de ausência 
de políticas públicas de incentivo aos pequenos e médios empreendedores ligados à economia 
criativa em Belém. Também procurou ressaltar o potencial para o desenvolvimento da economia 
criativa em Belém e na Amazônia a partir da perspectiva dos empreendedores criativos 
entrevistados.

O levantamento entrevistou 53 empreendedores criativos, sendo que a maior parte desses 
empreendimentos eram comandados por Mulheres (64,2% dos entrevistados), e grande parte 
dos empreendedores se situa na faixa etária entre 19 e 25 anos (41,5% do total). A maior parte 
dos empreendedores entrevistados tem curso superior ou está cursando alguma pós-graduação 
(60,4% dos entrevistados), revelando alto nível de qualificação entre empreendedores de 
pequeno e médio porte em Belém.

Entre os entrevistados, 62,3% dos empreendimentos se encontram na informalidade, o que 
confirma o que alguns estudos indicam sobre o alto grau de informalidade dos empreendimentos 
criativos. Isso também pode ocorrer em função de que grande parte dos empreendedores 
entrevistados é jovem, fato muito característico da geração DIY ou “faça você mesmo” (do it 
yourself – DIY). Outro indicativo do alto grau de informalidade é que 69,8% dos empreendedores 
entrevistados não consideram seu empreendimento consolidado. Isso também reflete o fato 
de que para a maioria dos entrevistados, ou 60,6% destes, o empreendimento criativo não 
representa a sua principal fonte de renda, utilizando-se a justificativa da baixa valorização 
do empresário criativo em Belém.

Para a maior parte dos entrevistados, ou 81,1% destes, há uma forte relação entre a 
economia criativa e a cultura. Entre as ações indicadas pelos empreendedores entrevistados 
para fomentar a economia criativa em Belém, a mais indicada é a realização de um 
Mapeamento Cultural e Criativo, com a criação de um aplicativo que possa integrar os 
espaços e empreendimentos criativos e culturais de Belém. Isso é muito significativo, pois 
58,5% dos entrevistados afirmam manter relações de cooperação com outros empreendedores. 
É preciso lembrar que a criação de redes ou de iniciativas colaborativas é uma das principais 
características dos empreendimentos culturais e criativos, sendo uma das mais referenciadas 
na literatura especializada, conforme observado no item sobre o referencial teórico. 
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Outras propostas indicadas pelos empreendedores ressaltam a compreensão da relação 
entre a economia criativa e a cultura ou com a política cultural. Entre tais propostas, pode-
se citar a necessidade de valorização e resgate de mestres da cultura popular, sobretudo do 
carimbó e do artesanato, ou a reestruturação de espaços culturais, como o Mercado de São Brás. 
Outra proposta bastante lembrada foi a necessidade de fomentar a capacitação e qualificação 
profissional dos empreendedores criativos, sobretudo em termos de gestão, sendo ressaltado 
que o SEBRAE encontra-se inativo na área da Economia Criativa em Belém na opinião da 
maioria dos entrevistados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAVES, R. E. Contracts between Art and Commerce. The Journal of Economic Perspectives, 
Pittsburgh, v. 17, n. 2, p. 73-84, Spring 2003.

FLORIDA, R. The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, 
community and everyday life. New York: Basic Books, 2003. 

FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil. Rio de Janeiro: 2014. 

FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil. Rio de Janeiro: 2016.

HOWKINS, J. The creative economy: how people make money from ideas. London: 
Penguin Press, 2001. 

LEADBEATER, C.; OAKLEY, K. Why cultural entrepreneurs matter. In: HARTLEY, J. 
(Ed.). Creative Industries. Malden: Blackweel, 2005. p. 299-311.

LIMEIRA, T. M. V. Empreendedor cultural: perfil e formação profissional. In: ENCONTRO 
DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 4., 2008, Salvador. Anais… 
Salvador: Faculdade de Comunicação/UFBA, 2008. Disponível em: http://www.cult.ufba.
br/ enecult2008/14310.pdf. Acesso em: 11 mar. 2019.

OAKLEY, K. ‘Art Works’ – cultural labour markets: a literature review. London: 
Creativity, Culture and Education, 2009. 



1276

POLI, K. Economia criativa, hubs criativos e a emergência de uma nova forma de 
organização do trabalho. In: VALIATI, L.; MOLLER, G. (Org.). Economia criativa, cultura 
e políticas públicas. Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2016. p. 234-251. (CEGOV 
Capacidade Estatal e Democracia).

SCOTT, M. Cultural entrepreneurs, cultural entrepreneurship: music producers mobilising 
and converting Bourdieu’s alternative capitals. Poetics, v. 40, n. 3, p. 237-255, Jun. 2012. 

SHUMPETER, J. A. A teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre 
lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. 3. ed. Tradução de Maria Silvia Possas. 
São Paulo: Nova Cultural, 1988. 169 p. (Os economistas).

SOUZA, A. P. R. Economia criativa e empreendimentos criativos em Belém: breve perfil 
socioeconômico. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) 
– Faculdade de Ciências Econômicas, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade 
Federal do Pará, Belém, 2018.

VIRANI, T. E. Re-articulating the creative hub concept as a model for business support 
in the local creative economy: the case of Mare Street in Hackney. Creative works London 
Working Paper, n. 12, London, 2015. Disponível em: https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstream/
handle/123456789/7251/PW K%20Working%20Paper%2012.pdf?sequence=2. Acesso em: 
9 mar. 2019. 



A
na

is 
d

o 
X 

Se
m

in
ár

io
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Po

lít
ic

as
 C

ul
tu

ra
is 

06
 a

 0
9 

d
e 

m
ai

o 
d

e 
20

19
 •

 F
un

d
aç

ão
 C

as
a 

d
e 

Ru
i B

ar
bo

sa
 •

 R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 •

 B
ra

sil

1277

CAMINHOS POLÍTICOS DA ECONOMIA CRIATIVA 
NO BRASIL

Beatriz Ladislau de Ascenção1

Karina da Cunha Pol2i 

RESUMO: O artigo pretende discutir, por meio do estudo de caso da Secretaria de 
Economia Criativa (SEC), a questão da dimensão econômica da cultura no Brasil. 
Com o objetivo de analisar a trajetória de programas e o contexto administrativo do 
órgão, foi estabelecida uma análise comparativa entre relatórios oficiais dos períodos 
2011-2012 e 2014-2015, para compreender a situação atual das políticas públicas 
do setor no âmbito da Economia Criativa e quais foram as principais mudanças 
de proposições entre 2011 a 2016. De acordo com os resultados de nosso estudo, 
as mudanças de representações políticas alteraram não só o conceito de Economia 
Criativa proposto no início das discussões sobre implementação de políticas públicas 
do setor, mas também a organização administrativa e a disposição de programas. 

PALAVRAS-CHAVE: economia criativa; políticas públicas de cultura; alternância 
de representações;

INTRODUÇÃO

As políticas públicas de cultura no Brasil ganharam projeção no início do 
século XXI. Ao longo de sua trajetória foi possível constatar períodos de instabilidade 
e vulnerabilidade em relação a estruturação, institucionalização e permanência 
efetiva dessas políticas. A criação do Ministério da Cultura bem como as políticas 
1 Bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(2017) e especialista em Gestão de Projetos Culturais e Organização de Eventos pelo Centro de 
Estudos Latino Americanos de Comunicação e Cultura (2019) da Universidade de São Paulo. Email: 
bealadislau@gmail.com
2 Doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo no Programa de Pós Graduação em Comunicação com bolsa FAPESP (2016), possui 
mestrado por essa mesma instituição (2003). Pós-Doutoranda com bolsa FAPESP vinculada ao 
Departamento de Rádio, Cinema e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo. Colaboradora do Centro de Estudos Latino Americanos de Comunicação e Cultura da 
ECA. Email: karinapolilc@gmail.com
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desenvolvidas a partir dessa organização ainda contam com muitos desafios em relação a 
consolidação uma política de Estado efetiva e duradoura para o desenvolvimento cultural do 
país.

Em tempos recentes a dimensão cultural dos países passou a ser bastante discutida em 
relação ao potencial de desenvolvimento social e econômico. A economia da cultura surge 
como uma alternativa de produção sustentável do mundo contemporâneo, ao qual utiliza-se do 
insumo da criatividade para geração de bens e serviços. A descoberta da capacidade de geração 
de renda e emprego pelos países que se anteciparam na implantação de políticas públicas de 
incentivo a economia criativa, obtiveram resultados notáveis nos indicadores econômicos. 

De acordo o Relatório de Economia Criativa da UNCTAD (2010) os valores das 
exportações mundiais e produtos e serviços da indústria criativa chegaram a $592 bilhões em 
2008, em contrapartida dos $297 bilhões em 2002. Com esse aumento a UNCTAD estima uma 
taxa de crescimento anual de 14% em relação ao mercado de bens e serviços culturais mundiais 
(RELATÓRIO, 2010, p. 127). De acordo com o Relatório da UNCTAD, a economia criativa 
vem despontando como novas oportunidades dos países em desenvolvimento de inserção nos 
setores de alto crescimento da economia mundial com participação no comércio (idem). Dessa 
forma, é relevante que se destaque as contribuições dos esforços brasileiros nesse setor, bem 
como se realize análises quantitativas e qualitativas dessas iniciativas.

No caso do Brasil, o reconhecimento da importância de se desenvolver políticas 
públicas para o fomento da economia criativa veio à tona na gestão do Ministro Gilberto Gil 
(2005-2008) no Ministério da Cultura, seguida pela gestão de Juca Ferreira (2008-2011) e 
precedido pela gestão de Ana de Hollanda (2011-2012) no qual realizou a criação da Secretaria 
de Economia Criativa (SEC) em 2012. 

A partir de uma reconfiguração do papel institucional do Ministério da Cultura, realizado 
a partir de 2003, foi estabelecido novos regimentos e objetivos para a agenda cultural do país. 
Tratando-se de diversos marcos na história das políticas culturais implantados no período de 
2003 a 2010, como demonstrado por Alexandro Barbalho (2017, p.245), “na reestruturação 
do Ministério e do Conselho Nacional de Cultura, na realização das conferências nacionais, 
estaduais e municipais de cultura, na elaboração do Plano Nacional e na implantação do Sistema 
Nacional de Cultura, entre outros programas e ações que visam superar a descontinuidade das 
políticas culturais, transformando-as, minimamente, em políticas de Estado.”.

Esses marcos foram fundamentais para redirecionar as políticas públicas de cultura 
com os planos de desenvolvimento do país, como é possível identificar na publicação do 
Programa de Políticas Públicas de Cultura de 2002 e intitulado “A imaginação à serviço da 
Brasil” (PT, 2002) (LOPES, 2015, p.174). Neste documento a tridimensionalidade da cultura 
é assumida como forma de compreensão e direcionamento do objetivo de desenvolvimento, 
em contraposição a cultura padronizada e mercantil. Adotou-se então a visão abrangente da 
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cultura, que a compreende em três dimensões: simbólica, cidadã e econômica (OLIVEIRA, 
2014, p.63).

Segundo a análise realizada por Ruy Sardinha Lopes (2015) sobre o período da 
presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) junto ao ex-ministro da Cultura Gilberto 
Gil (2003-2008), os projetos colocados em prática deram centralidade à dimensão cidadã, 
com a institucionalização e democratização das políticas culturais, e à dimensão simbólica, 
com projetos descentralizadores e de promoção a diversidade cultural, como o Cultura Viva. 
Entretanto, em relação à dimensão econômica o autor afirma que o tema foi apenas introduzido 
pelo governo (LOPES, 2015). De acordo com o autor, foi apenas no governo de Dilma Rousseff 
(2011-2016) junto à ex-ministra da Cultura Ana de Hollanda (2011-2012) que a temática da 
Economia Criativa ganhou centralidade nas políticas públicas de cultura. 

Interessante notar que nesse ínterim houve também uma sucessão significativa de 
lideranças no Ministério da Cultura, o que pode representar uma guinada de direcionamentos em 
relação aos planos de governo para Economia Criativa. No primeiro momento de reorganização 
do conceito da dimensão econômica no Brasil, sob a gestão de Gilberto Gil (2003 – 2008), 
há um forte engajamento no sentido de tornar participativo e descentralizado a formulação 
de tais políticas. Seguido por Juca Ferreira (2008-2011), que durante a gestão anterior fora 
Secretário-Executivo do MinC e que deu continuidade aos processos estabelecidos na gestão 
de Gil. 

Com a mudança de presidência da república, na gestão de Dilma Rousseff (2011-2016), 
houve outra indicação para ocupação do MinC, sendo nomeada para ministra Ana de Hollanda 
(2011-2012). De acordo com Alexandre Barbalho (2017, p.245) mesmo que houvesse uma 
continuidade do projeto político fundamentado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) houve 
resistência pela permanência de Juca Ferreira no Ministério, provocando um forte movimento 
de oposição à ocupação de Ana de Hollanda. Ainda de acordo com Barbalho (2017, p.245), 
a nova ministra fundadora da Secretaria de Economia Criativa, reconfigurou a composição 
do quadro interno do MinC e propôs novas pautas, deu continuidade a alguns programas e 
extinguiu outros. No entanto, sua impopularidade gerou o afastamento da mesma do cargo 
em setembro de 2012.

No primeiro ano de gestão de Rousseff e Hollanda o Plano da Secretaria de Economia 
Criativa para os anos de 2011 a 2014 foi lançado com a proposta de desenvolvimento 
cultural e econômico para o Brasil, sob os pilares da inclusão social, da sustentabilidade, da 
inovação e da diversidade cultural (PLANO, 2011). Em 2012, o Ministério da Cultura cria a 
Secretaria de Economia Criativa (SEC), do qual focava-se no incentivo ao desenvolvimento 
de empreendimentos criativos brasileiros. De acordo com Frederico Lustosa da Costa e 
colaboradores (2015, p.28), a SEC tinha como missão conduzir as políticas públicas para o 
desenvolvimento local e regional, dando prioridade ao apoio, fomento e monitoramento de 
profissionais de micro e pequenos empreendimentos criativos brasileiros.
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Ruy Sardinha Lopes (2015, p. 184) destaca que a institucionalização pode ser encontrada 
no desenho do desenvolvimento intersetorial e intergovernamental que a SEC firmou. Envolveu-
se com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Conselho Nacional de Pesquisa 
Científica e Tecnológica (CNPq), a Caixa Econômica Federal (CEF), e vários ministérios, como 
o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o Ministério do Trabalho 
(MTE), além de universidades e observatórios, o SENAI, o SEBRAE e elaboração do Guia 
do Empreendedor da Cultura e outros cursos de formação. 

A recém-criada Secretaria manifestou fundamental importância a nível nacional e 
internacional em sua criação e atuação, e alto potencial de aperfeiçoamento e promoção de 
insumos econômicos. Contudo, em 2015 a SEC deixa de ter caráter de secretaria autônoma 
e tem seus programas incorporados à Secretaria de Políticas Culturais, sob a alegação de 
que a partir daquele momento a agenda da SEC passaria a operar com estratégias setoriais e 
temáticas junto a outras unidades do Ministério (RELATÓRIO, 2015, p. 6). 

Na posterior gestão de Marta Suplicy (2012-2014) aparentemente havia um aceno de mais 
força política em relação a superação de conflitos internos e um retorno ao desenvolvimento 
de políticas iniciadas por Gil e Ferreira. Como denota Antonio Carlos Albino Rubim (2015, 
p.27) tal força política não se traduziu em compromisso efetivo com as políticas culturais, 
em razão da concentração de poder e o privilegiamento de interesses políticos imediatos da 
ministra.

 Segundo Lia Calabre (2015, p. 40-42) a gestão da ministra Marta Suplicy ficou marcada 
pela ausência da construção de uma política cultural efetiva, além de ser mais centrada em 
ações de alcance de curto prazo, de resultado imediato e grau significativo de visibilidade. 
Em relação à Secretaria de Economia Criativa, houve a continuidade dos programas propostos 
pelo órgão e a implantação de alguns projetos como as Incubadoras Brasil Criativo e os 
Observatórios de Economia da Cultura.

Em 2014 com a reeleição de Dilma Rousseff na presidência houve a indicação de Juca 
Ferreira para a ocupação do Ministério da Cultura. Apesar da comprovada importância, em 
2015 a SEC foi dissolvida tendo suas políticas, programas, processos e pessoas deslocadas 
da antiga secretaria para a Secretaria de Políticas Culturais (SPC) e Secretaria de Educação e 
Formação Artística e Cultural (SEFAC). De acordo com Juca Ferreira (2015, p.6-7) a economia 
criativa representa uma marca do desenvolvimento econômico do mundo contemporâneo e se 
associa à divisão internacional do trabalho, na relação entre o trabalho manual e extrativista 
do trabalho intelectual. À medida em que os países periféricos do sistema internacional 
incorporam a criatividade nas atividades produtivas, essa teria o papel de alterar os rumos de 
uma globalização unilateral e centralizada, pois os torna menos vulneráveis ao mercado de 
commodities ao mesmo tempo em que amplia os direitos sociais e a participação na riqueza 
produzida. A questão do fechamento da Secretaria gerou interrogações em relação a continuidade 
dos seus programas. Tal reestruturação foi justificada reafirmando a transversalidade dos setores 
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criativos, não sendo de interesse deixar a pasta restrita a uma unidade de caráter finalístico 
(RELATÓRIO, 2015, p.3).

Pretende-se neste trabalho compreender os processos de continuidade e desmonte das 
propostas definidas pelo Plano da Secretaria de Economia Criativa em relação às políticas 
públicas de estímulo aos empreendimentos de bens e serviços culturais ao longo do período 
de 2011 a 2016 e analisar como a dimensão econômica da cultura foi inserida e compreendida 
no debate das políticas culturais brasileiras. Para esse fim, foi realizada uma comparação 
dos programas apresentados no documento “Secretaria de Economia Criativa - Relatório de 
Gestão - 2011/2012”, em paralelo com o “Balanço de 2015 e do primeiro quadrimestre de 
2016 da Secretaria de Políticas Culturais (SPC)”. O objetivo foi destacar quais os programas 
voltados para economia criativa foram implementados no primeiro período pela SEC, e no 
segundo período pela SPC. Com isso, destacar quais programas tiveram continuidade entre 
o período de 2011 ao primeiro semestre de 2013, até 2015 ao primeiro semestre de 2016.

Para padronizar a busca pelas informações foram criadas três categorias de identificação 
dos programas: 1. Projetos prioritários; 2. Ações estruturantes; e 3. Eventos realizados. Com 
as informações encontradas sobre a continuidade dos programas apuramos se essas rupturas 
e/ou permanência dos programas iniciais desenvolvidos pela SEC poderiam ter relação com 
os processos de mudanças políticas ocorridas ao longo do período de 2011 a 2016, por meio 
da consulta a bibliografias secundárias sobre o assunto. 

MARCOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

É relevante abordar sobre o que são políticas públicas e como a cultura insere-se 
nesse campo como políticas públicas culturais. Na definição sobre o que é política pública, 
Lia Calabre afirma que “são decisões ordenadoras da ação do Estado sobre uma determinada 
área, que normatizam procedimentos, envolvem diferentes agentes em todo seu processo de 
elaboração e implementação e que para sua efetivação envolvem alocação de recursos humanos 
e financeiros”. (CALABRE, 2013, p. 324).

No Brasil há um grande debate sobre a inserção da cultura no campo das políticas 
públicas, de acordo com Anita Simis (2007, p. 135), o papel do Estado democrático no âmbito 
da cultura não é o de produzir cultura, e sim o de formular políticas públicas de cultura que a 
tornem acessível em todos os sentidos, compreendendo-a como um direito social do Estado. 

Um dos conceitos de políticas públicas culturais mais recorrente é a noção empregada 
pela UNESCO, que compreende o campo como “um conjunto de princípios operacionais, 
práticas administrativas e orçamentárias e procedimentos que fornecem uma base para a ação 
cultural do Estado” (OLIVEIRA, 2016, p. 25).
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Após definido o conceito de políticas culturais, parte-se para o caso brasileiro de 
gestão pública cultural. A fim de apresentar um arcabouço histórico optou-se pela análise 
de Antonio Albino Canelas Rubim (2007) que ao examinar a história das políticas culturais 
brasileiras destaca três tristes tradições que caracterizam o país e os consequentes desafios a 
serem enfrentados, que são: a ausência, o autoritarismo e a instabilidade. Para explicar esses 
fatores, o autor faz uma retrospectiva da história das políticas públicas culturais do Brasil. 

Com a virada do século, Rubim explica que a chegada do governo de Lula e Gil se 
deparou com um quadro com muitos desafios. O autor destaca, que no discurso de Gilberto 
Gil notava-se a reivindicação de um conceito de cultura aos moldes antropológicos. Além de 
que, o público beneficiado deveria ser a sociedade brasileira. Outra ênfase dada pelo ministro, 
de acordo com o autor, é a retomada do papel do Estado nas políticas culturais, no qual o ex-
ministro traria a afirmação de que formular políticas culturais é também fazer cultura.

Essa retomada do papel do Estado pode ser demonstrada a partir dos esforços de 
implementação de políticas culturais no país. Logo no discurso de posse do ex-ministro da 
cultura Gilberto Gil, ficou clara a adoção do conceito abrangente de cultura, termo estabelecido 
na Constituição Federal de 1988. Conforme respalda Danilo Júnior de Oliveira (2016) este 
conceito integra as dimensões cidadã, simbólica e econômica das políticas culturais, quando se 
reconhece como patrimônio brasileiro os modos de criar, fazer e viver (Idem, p.23). Segundo 
o autor, esse conceito de cultura é a forma mais democrática de ser adotada pelo Estado, pois 
considera a cultura como direito cultural de todos os indivíduos e grupos sociais. 

De acordo com Ruy Sardinha Lopes (2015) o governo de Lula junto ao ex-ministro da 
cultura Gilberto Gil introduziu a discussão sobre a dimensão econômica da cultura no Brasil, 
entretanto o tema veio a ganhar centralidade e prática na gestão da presidenta Dilma junto 
a ex-ministra da cultura Ana de Hollanda. Assim, em 2012 o Ministério da Cultura cria a 
Secretaria de Economia Criativa (SEC), do qual focava-se no incentivo ao desenvolvimento 
de empreendimentos criativos brasileiros. O Plano da Secretaria de Economia Criativa para 
os anos de 2011 a 2014, surge com uma proposta de desenvolvimento cultural para o Brasil, 
sob os pilares da inclusão social, da sustentabilidade, da inovação e da diversidade cultural. 
Apesar dos consideráveis avanços econômicos e envolvida com quinze outros ministérios, a 
SEC foi extinta em 2015 pelo novo ministro da cultura da época, Juca Ferreira.

ANÁLISE DE DADOS

Antes da criação da Secretaria de Economia Criativa os projetos com finalidades 
de incentivar a economia da cultura no Brasil eram de responsabilidade do Programa de 
Desenvolvimento da Economia da Cultura (PRODEC), criado em 2006, no âmbito do Ministério 
da Cultura. Compreendemos que há um vasto histórico com relação às transações entre 
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economia e cultura do Brasil, contudo o escopo desta pesquisa pretende averiguar os programas 
elaborados pela SEC (2011-2016), criado com a finalidade de unificar esses projetos.

Com a criação da SEC os primeiros passos institucionais foram: a composição da estrutura 
administrativa do órgão e a elaboração do Plano da Secretaria de Economia Criativa. Para 
isso, a equipe de transição realizou um levantamento das atividades relacionadas a economia 
criativa do Decreto 6835 de 2009, última então disponível, junto com o Plano Nacional de 
Cultura (PNC)3 que norteou a configuração do campo da economia criativa e o processo de 
institucionalização das políticas públicas da área no Brasil (RELATÓRIO, 2011, p.8).

Ao final desse período de transição, a SEC apresentou como missão: “conduzir a 
formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento 
local e regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos micro e pequenos 
empreendimentos criativos brasileiros.” (RELATÓRIO, 2011, p.8). 

Após esses marcos estruturantes da SEC, foi realizado o processo de elaboração do 
Plano da Secretaria de Economia Criativa: Políticas, Diretrizes e Ações, entre os meses de 
abril e julho de 2011. No Relatório oficial das ações da Secretaria de Economia Criativa (2014) 
é informado que a elaboração do Plano contou com a participação de especialistas, agências 
de fomento e desenvolvimento, empresas estatais, organizações bilaterais e multilaterais 
internacionais, secretarias e fundações de cultura, além de vinte outros ministérios e demais 
órgãos do Governo Federal, secretarias e autarquias do MinC. 

Essa característica de transversalidade na criação dos conteúdos da SEC, foi compreendido 
como um Plano de Governo e levado a proposta a ser ratificada como Plano Brasil Criativo, 
tratando-se do “esforço de concertação para envolver as agendas de 20 ministérios, órgãos 
públicos, agências de desenvolvimento, sociedade civil e academia” (RELATÓRIO, 2011, 
p.13), na construção de uma política pública transversal e inovadora para a economia criativa.

É importante ressaltar que a estrutura da Secretaria de Economia Criativa foi dividida 
entre duas diretorias e seis coordenações, três em cada diretoria. São estas a Diretoria de 
Desenvolvimento e Monitoramento (DDM) - com a Coordenação-Geral de Ações Estruturantes 
(CGAE), a Coordenação de Territórios Criativos (CTC) e a Coordenação Geral de Desenvolvimento 
de Projetos Integrados (CGDPI) -, e a Diretoria de Empreendedorismo, Gestão e Inovação 
(DEGI) - com a Coordenação Geral de Ações Empreendedoras (CGAE), a Coordenação de 
Formação para Competências Criativas (CFCC) e a Coordenação Geral de Promoção e Difusão 
(CGPD). Apesar de tal divisão, o Relatório de Gestão da Secretaria de Economia Criativa 
apresenta as ações como um todo, não divididos por coordenação. 

Foi possível notar que no primeiro relatório está fortemente entrelaçado com o Plano 
da Secretaria de Economia Criativa elaborado na gestão de Ana de Hollanda. Já no segundo 
Balanço (2015), elaborado sob gestão de Juca Ferreira há uma multiplicidade de ações divididas 

3 Instituído pela Lei 12.243 de 02/12/2010.
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por secretarias, misturando-se as proposições e contextos entre a SEC e a SPC.  Para se fazer 
possível a análise de continuidades e rompimentos dos programas, separamos os programas 
em três vetores de análise dessa pesquisa: 1) Ações Estruturantes; 2) Projetos Prioritários, e 
3) Eventos. 

Em relação às Ações Estruturantes realizadas pela SEC no período de 2011 ao primeiro 
semestre de 2013, teve-se registrado: a) Conta-satélite da Cultura; b) Pesquisas de informações 
municipais e estaduais; c) Marcos legais para os setores criativos brasileiros; d) Sistema 
de Informação Cultural do Mercosul – SICSUR. Já os Projetos Prioritários desse período 
inicial da SEC foram: a) Observatório Brasileiro de Economia Criativa (OBEC); b) Rede 
de Observatórios Estaduais de Economia Criativa (OBECEs); c) Criativa Birô; d) Redes de 
Criativa Birô. Sobre os eventos realizados nesse período de 2011 ao primeiro semestre de 2013, 
estão elencados: a) Arena.CODE 2011; b) Diálogos Setoriais Brasil - União Europeia sobre 
Economia Criativa; c) II Encontro Ibero-americano de Cultura de Rede; d) Fórum Brasileiro 
da Economia Criativa; e) Seminário Desafios dos Marcos Legais para a Economia Criativa; 
f) Colóquio Celso Furtado: Cultura e Desenvolvimento; g) Ano do Brasil em Portugal, Ano 
de Portugal no Brasil;  h) Seminário Cultura e Universidade; i) Ciclo de Oficinas; 

 Já no Relatório de gestão seguinte denominado “Balanço de 2015 e do primeiro 
quadrimestre de 2016 da Secretaria de Políticas Culturais (SPC)” inicia com informações 
sobre a reestruturação do Ministério da Cultura e da Secretaria de Economia Criativa. Neste 
processo a SEC foi dissolvida e seus programas encaminhados para outras secretarias, entre 
SPC e SEFAC: 

A Secretaria de Políticas Culturais vivenciou, no exercício de 2015, um momento 
desafiador em sua gestão, devido à inserção, na área, da pauta da economia da cultura. 
Com isso, foi iniciado um processo de transição entre a SPC e a extinta Secretaria 
de Economia Criativa (SEC). As políticas, programas, processos e pessoal foram 
incorporados à Secretaria de Políticas Culturais e ainda constituíram a Secretaria 
de Educação e Formação Artística e Cultural (SEFAC). Retomou-se a perspectiva 
construída entre 2003 e 2010 da necessidade de operar as políticas relacionadas à 
dimensão econômica da cultura de forma permeada por todo o Ministério, não apenas 
restrita a uma unidade de caráter finalístico. (BALANÇO, 2015, p.3)

 A partir deste redesenho institucional a Secretaria de Políticas Culturais foi subdividida 
em duas diretorias com três coordenadorias cada. São essas a Diretoria de Estudos e 
Monitoramento de Políticas Culturais (DEMPC) - com a Coordenação-Geral de Cultura Digital 
(CGCD), a Coordenação-Geral de Monitoramento de Informações Culturais (CGMIC) e a 
Coordenação-Geral de Políticas Culturais (CGPNC) -, e a Diretoria de Empreendedorismo, 
Gestão e Inovação (DEGI) - com a Coordenação-Geral de Ações Empreendedoras (CGAE), a 
Coordenação-Geral de Promoção e Difusão (CGPD) e a Coordenação-Geral de Desenvolvimento 
de Projetos Integrados (CGDPI).
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 Diferentemente do primeiro relatório as atividades realizadas se encontram divididas 
por Coordenações gerando um aumento do volume de ações e perdendo a relação direta com os 
preâmbulos previstos pela PSEC. Por essa razão fazer um paralelo entre as Ações Estruturantes, 
Projetos Prioritários e Eventos entre os dois relatórios contou com um descompasso de estrutura 
entre os documentos. Interessante notar que além dessas três categorias de atividades, no 
segundo relatório apresentam outros formatos de ações como relevantes a serem incluídos 
no documento oficial, como reuniões, lançamentos, parcerias, suportes, consultas públicas, 
contratações, etc. Optamos por destacar as ações do primeiro relatório que foram mantidas 
no segundo e sintetizar outras ações por temáticas.

 Dentre as Ações Estruturantes do primeiro relatório a “a) Conta-satélite da Cultura” 
foi mantida e transferida para a CGMIC, representada por “14ª Reunião do Comitê Gestor da 
Conta Satélite” e “Implementação de Contas Satélite do Convênio Andrés Bello na Colômbia”. 
A “b) Pesquisas de informações municipais e estaduais” pode ser encontrada no segundo 
relatório sendo absorvido pela mesma Coordenação, a CGMIC, e sendo representado pela 
sigla SNIIC (Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais). A ações referentes 
ao SNIIC são registradas no relatório como “Reposicionamento do SNIIC”, “2ª Reunião da 
Comissão do SNIIC”, “Lançamento da Rede Cultura Viva integrada ao SNIIC” e “Lançamento 
do Cadastro do Sistema Nacional de Museus e Bibliotecas integrado ao SNIIC”. Além disso 
outra coordenação, a CGCD, registra a SNIIC como Projeto Prioritário. 

 Já o “c) Marcos Legais para os setores criativos brasileiros” do primeiro relatório não 
é localizado como Ação Estruturante de nenhuma coordenação do segundo, mas pode ser 
enquadrado como Projetos Prioritários do segundo à medida em que neste relatório encontra-se 
temas como “Recompor o GT MINC-PNC”, “Publicar o decreto de regulamentação da lei do 
PNC”, “Realizar consulta pública – 1ª fase”, “Criar, compor e articular o Comitê Executivo 
do PNC” e “Realizar consulta pública – 2ª fase”, dentro da pasta da CGPNC.

 Por fim o “d) Sistema de Informação Cultural do Mercosul – SICSUR” apresentado 
pelo primeiro relatório, aparece no segundo sendo de responsabilidade da CGMIC, com a 
seguinte atividade “Diálogos com CECIC e SICSUR dentro do escopo Mercosul Cultural”. 
Outras ações com relação a internacionalização também foram citadas no segundo relatório 
como “Agenda da Internacionalização” e “Micsul” ambos sob a responsabilidade da CGPD.

 É possível notar o distanciamento da organização entre ambos relatórios, refletida pela 
transição de representantes da pasta. Nas Ações Estruturantes que são pontuadas apenas no 
segundo relatório podem ser enquadradas o “Programa de Economia da Música” e a “Refundação 
do Programa Cultura e Pensamento”, localizados na CGAE e na CGPNC, consecutivamente. 

   Com relação aos projetos prioritários no primeiro relatório é citado em primeiro 
lugar o “a) Observatório Brasileiro de Economia Criativa (OBEC)” e segundo “b) Rede de 
Observatórios Estaduais de Economia Criativa (OBECEs)”. No segundo relatório a ênfase aos 
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observatórios é apenas citada como “OBECEs”, sendo responsabilidade do CGAE. Sobre o 
projeto prioritário “c) Criativa Birô” e o “Redes de Criativa Birô” não são citados no segundo 
relatório.

 Sobre os Eventos citados no primeiro relatório, não há nenhum que se repita no segundo, 
sendo os eventos do segundo estes: CGCD - “Debates em torno do tema Direitos Culturais na 
Internet; Consulta pública para regulamentação do Marco Civil da internet; Cultura Digital do 
Século 21 do Projeto Dialoga Brasil.”; CGMIC – “Fórum Nacional de Sistemas de Informações 
Culturais; Seminário Latino-Americano de Informações e Indicadores Culturais”; CGPNC – 
“Ciclo de Seminários; Fomento a iniciativas da sociedade”; CGAE – “II Encontro da Rede 
Incubadores Brasil Criativo; I Encontro de Territórios Criativos; 7ª Conferência Brasileira 
de Arranjos Produtivos Locais e Lançamento Políticas de Estado para a Música”; CGPD – 
“LABIC – Laboratório de Inovação Cidadã”; Workshop Internacionalização e Economia da 
Cultura; Oficina de formação edital CCB #negócios; Oficinas de mobilização para os editais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados demonstram que nos primeiros anos de existência da Secretaria 
de Economia Criativa mesmo havendo duas diretorias e seis coordenações foram realizadas 
o montante de quatro ações estruturantes, quatro projetos prioritários e nove eventos ligados 
à economia criativa, ao longo de dois anos e meio, de 2011 a agosto de 2013.

 A partir da dissolução da Secretaria de Economia Criativa e migração dos programas 
para a Secretaria de Políticas Culturais o novo relatório de gestão apresentou os dados com 
outro formato. Também dividida entre duas diretorias e seis coordenações, o relatório apresenta 
os programas divididos por cada coordenação, demonstrando ampliação do escopo dos projetos 
implementados.

Foram apresentados o total de vinte e quatro ações estruturantes, trinta projetos prioritários 
e quinze eventos ao longo de um ano e meio, de 2015 a abril de 2016. No decorrer dessa 
atuação é possível verificar uma ampliação do escopo de implantação de políticas públicas 
voltadas para a Economia Criativa. Temas setoriais como empreendimentos à música, a 
internacionalização e a publicação de novos dados sobre a economia criativa.

Entre os dois relatórios é possível identificar que no documento que indica o período 
entre 2011 a 2012 foi adotado como estrutura de organização do texto os mesmos itens 
apresentados no Plano da Secretaria de Economia Criativa a fim de demonstrar o que foi 
realizado pela Secretaria a partir do que foi proposto no Plano lançando em 2012. Neste caso, foi 
identificada a tentativa de integrar políticas públicas de outros ministérios e envolver diferentes 
secretarias de fora do Ministério da Cultura para a criação do Programa Brasil Criativo. Da 
mesma forma, identificou-se um forte envolvimento do setor acadêmico, principalmente 
tendo em vista a criação dos Observatórios, sinalizando a intenção de construir mecanismos 
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e processos de medição e mensuração de dados sobre a Economia Criativa do país.  Essas 
ações, por sua vez, apresentaram um distanciamento das estratégias e processos de consulta 
pública e planejamento participativo que envolveu as ações das gestões anteriores. 

Também é possível perceber ao analisar o relatório da gestão de Juca Ferreira entre 2014 
-2015 a substituição do termo Economia Criativa para o termo Economia da Cultura, sendo 
este retirado dos discursos políticos demonstrado um posicionamento ideológico diferente 
da gestão anterior e um novo distanciamento da dimensão econômica da cultura.  Apesar das 
tentativas de reativação do PRODEC as ações desenvolvidas e descritas em relatório ficaram 
restritas somente a alguns setores da produção cultural o que deixa claro um tratamento da 
dimensão econômica da cultura fragmentada em detrimento a sua perspectiva intersetorial e 
interministerial.  

Quando Juca Ferreira incorpora os programas da SEC à SPC e a SEFAC, as ações 
anteriormente desenvolvidas foram distribuídas em relatórios distintos o que acabou por 
demostrar uma ampliação de ações e programas.  No entanto, na análise sobre a continuidade 
ficou comprometida, uma vez que os ações, projetos e eventos se misturaram com ações 
específicas das Secretarias que acolheram a SEC, dificultando a análise comparativa através 
das categorias propostas. Isso pode ser observado pela forma como o segundo relatório foi 
organizado, o qual apresenta o descritivo das ações estabelecendo relações com as metas do 
Plano Nacional de Cultura e não com as metas do Plano da Secretaria de Economia Criativa.

A análise do relatório da SPC junto às coordenações especializadas não demonstrou ações 
transversais de tratamento da dimensão econômica da cultura, sendo essa entendida a partir 
da setorização e da separação das linguagens culturais. Por outro lado, foi possível identificar 
uma tentativa de retomada dos processos de participação social e um esforço na condução 
de políticas culturais de caráter democrático que se aproximam das dimensões simbólicas e 
cidadãs da cultura.  Com isso, o resultado de nossa analise apresentou que através da leitura 
dos relatórios foi possível identificar uma descontinuidade dos trabalhos desenvolvidos durante 
os primeiros anos da Secretaria de Economia Criativa e um distanciamento da dimensão 
econômica da cultura. Com isso, podemos afirmar que, segundo as tristes tradições de Rubim, 
o Brasil, mesmo com todos os avanços das políticas culturais nos últimos 20 anos, não 
conseguiu sua estabilidade. Porém apesar da instabilidade característica dos últimos anos, 
a realidade atual brasileira apresenta-se ainda mais preocupante, indicando que sairemos de 
uma fase de instabilidade para uma fase de ausência de políticas culturais demonstrando um 
real retrocesso para o setor. 
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O CASO DO LAB TERRITÓRIO CRIATIVO PARA 
EMPREENDIMENTOS DA MÚSICA 

Fabrício Ofugi1

Gustavo Pereira Vidigal2

RESUMO: Este trabalho visa apresentar o processo de implementação do 
Laboratório de Empreendedorismo e Negócios do Programa Território Criativo, 
com foco no percurso formativo dos empreendimentos do setor da música que 
participaram da iniciativa. Dessa forma, objetiva-se contribuir para a reflexão 
sobre os desafios e potencialidades da política pública de cultura promover o 
desenvolvimento de competências adequadas à estruturação e fortalecimento de 
empreendimentos criativos, em meio às transformações em curso no mercado de 
trabalho e nos modelos de negócios.

PALAVRAS-CHAVE: Economia Criativa; Educação; Música.

 INTRODUÇÃO

 A economia criativa gera um conjunto de narrativas e práticas, mais ou 
menos convergentes, que vem contribuindo para reposicionar o papel da cultura 
enquanto contexto, vetor e finalidade de uma nova plataforma de desenvolvimento, 
tanto nos foros locais e nacionais, quanto no ambiente internacional. Experiências, 
que partem das mais diferentes perspectivas e alcançam os mais distintos impactos, 
vêm sendo concebidas, operadas e avaliadas. Esse ambiente complexo é propiciado 
pela própria natureza e dinâmica dessa agenda, pela necessidade de se modelar 
repertórios conceituais e executivos que estabeleçam diálogo com as realidades 
locais e devido à relativa recente estruturação deste campo de reflexão e intervenção.

Nas últimas décadas, pode-se inclusive observar diferentes momentos da 
relação entre cultura e economia, desde a percepção de que as características culturais 
1  Professor adjunto do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB/FATECS. E-Mail: ofuji@
mcda.com.br.
2  Diretor executivo do Iandê Redes Culturais. E-Mail: gustavopvidigal@gmail.com.

mailto:ofuji@mcda.com.br
mailto:ofuji@mcda.com.br
mailto:gustavopvidigal@gmail.com
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poderiam constituir obstáculos ao desenvolvimento, até a compreensão da cultura enquanto 
sua dimensão fundamental. Nesta abordagem, busca-se compreender o desenvolvimento em 
suas diferentes dimensões econômica, ambiental e social, inserindo em sua dinâmica a cultura 
não apenas a partir de sua contribuição na geração de emprego e renda, mas ao possibilitar 
modelos que se proponham a interagir de maneira sustentável com o território e a população. 
Ao objetivar operar, de forma articulada, as diversas expressões produtivas e simbólicas da 
sociedade, essa nova matriz proporciona adensarmos ambientes mais colaborativos e integrados, 
por meio de processos econômicos mais inclusivos, participativos e democráticos. Ao mesmo 
tempo que a agenda pública de economia criativa passava por momentos de turbulência no 
cenário nacional, o Distrito Federal iniciava suas tentativas de efetivar uma política local 
para o tema.

A economia do Distrito Federal é extremamente concentrada do setor de serviço, setor no 
qual a administração pública desempenha um papel muito significativo, pelo fato do território 
concentrar os sistemas públicos federal e local. Com uma malha empresarial relativamente 
pequena, altamente dependente do setor público, encontra-se uma enorme concentração das 
oportunidades de trabalho na região do Plano Piloto, relativamente pequena em termos de 
extensão territorial e massa populacional. Além disso, observa-se uma alta taxa de desemprego, 
principalmente quando determinados grupos sociais são analisados, como negros, mulheres 
e especialmente jovens. Neste mesmo cenário, entretanto, encontra-se um elevado PIB per 
capita e uma população com as mais altas taxas de instrução formal no país3.

Ao analisar especificamente a situação da economia criativa no Distrito Federal, a 
partir das escassas informações estruturadas sobre este ambiente, observa-se um mercado de 
trabalho significativamente informal, com grandes fragilidades de seguridade social atreladas, 
mas muito significativo em termos quantitativos, sendo inclusive uma das unidades federativas 
do país com maior concentração de emprego nos segmentos culturais e criativos (CODEPLAN, 
2018a). Constatou-se também a alta participação de segmentos culturais e criativos em 
microempreendimentos individuais, com alta taxa de crescimento anual (CODEPLAN, 2018b). 
Por fim, observou-se um campo econômico menos concentrado territorialmente, com relevante 
poder de inclusão de jovens e que poderia propiciar estratégias de desenvolvimento local a 
partir de vantagens comparativas dos diversos territórios que compõem o Distrito Federal.

Ao adentrar especificamente na economia da música, por sua vez, encontra-se um 
relevante mercado internacional e nacional em termos de riqueza gerada, marcado por uma 
recente retomada consistente de crescimento, após 12 anos de retração. Neste cenário, a 
incorporação tecnológica em seus processos de produção e distribuição, e a decorrente redução 
das barreiras de entrada neste mercado, se apresenta como o principal fator de alavancagem, 
passando de uma indústria baseada fundamentalmente na produção física para uma economia 

3  Para mais informações, acesse o Boletim da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal de 
2018 em https://goo.gl/JbjR3g e os resultados consolidados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios de 
2018 em https://goo.gl/b5mKzF.

https://goo.gl/JbjR3g
https://goo.gl/JbjR3g
https://goo.gl/b5mKzF
https://goo.gl/b5mKzF
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digital intensiva em conhecimento (principalmente perante a compactação de arquivos de 
áudio e o desenvolvimento de suas redes de compartilhamento peer-to-peer). Apesar do grande 
volume e diversidade da produção de conteúdo autoral no país e o arrojo da cena latino-
americana (marcada pela crescente relevância do mercado independente), alguns desafios 
estruturais dificultam a democratização desse ambiente econômico. Dentre eles, poderíamos 
destacar o fato do direito patrimonial das obras nacionais ainda serem concentradas em 
grandes empresas estrangeiras, considerando inclusive seu privilégio no acesso aos canais de 
distribuição em massa e sua interferência na intermediação do consumo nacional (por meio 
de práticas como o jabá, algoritmos e playlists), a legislação nacional de direitos autorais, a 
alta taxa de informalidade dos empreendimentos, o value gap na remuneração de artistas em 
plataformas de streaming e Video on Demand e, por fim, a baixa diversificação de formas 
de financiamento adequadas aos agentes econômicos do setor (GHEZZI e VIDIGAL, 2016; 
GHEZZI, 2018; IFPI, 2018). Especificamente no Distrito Federal, apesar de desafios como a 
falta de empreendimentos locais em determinados elos da cadeia produtiva (como estúdios e 
editoras) e fragilidades relacionadas a gênero e renda no mercado de trabalho local, a música 
se apresenta com um interessante ambiente econômico de atenção do poder público, haja vista, 
por exemplo, a grande quantidade de empreendimentos locais ligados à produção cultural e o 
potencial de promoção da inclusão produtiva da juventude. A dimensão formativa dos agentes 
atuantes nesse segmento aponta, vale ressaltar, para um cenário de elevada escolaridade formal, 
mas não qualificada especificamente perante as demandas do setor, elemento importante para 
o processo a ser apresentado neste trabalho (GHEZZI, 2018).

Compreendendo este cenário territorial e setorial, que imprime um forte ambiente 
de desigualdades socioeconômicas, infere-se a necessidade de se estruturar um percurso 
de desenvolvimento que conjugue inclusão produtiva e redução das assimetrias internas 
relacionadas à capacidade produtiva e oportunidades de trabalho e emprego. Dessa forma, a 
dimensão formativa tornou-se central para a implementação da agenda pública de economia 
criativa do Distrito Federal. Entretanto, um grande desafio apresenta-se neste campo, 
principalmente devido às grandes alterações em curso no mercado de trabalho e nos modelos 
de negócios. Novas competências, que não são tradicionalmente exercitadas no âmbito dos 
processos formais, não-formais e informais de educação, se mostram estratégicas para este 
ambiente em estruturação, como análise sistêmica, pensamento crítico, flexibilidade cognitiva 
e inteligência emocional. Essa dinâmica, que pode ser oportuna ao estimular a criação de 
novos empregos, possui também uma dimensão perniciosa, ao potencialmente contribuir para 
a ampliação de lacunas de habilidade e o aprofundamento de divisão internacional do trabalho 
que agrave as assimetrias de geração de riqueza entre territórios. Dessa forma, incorporar 
processos formativos que exercitem habilidades e conteúdos adequados, elementos cada vez 
mais definidores do valor agregado a partir do trabalho, consistem em estratégia fundamental 
para evitar a geração de custos sociais para empresas e indivíduos de uma determinada 
economia nesse cenário em curso (WEF, 2016).
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 O PROGRAMA TERRITÓRIO CRIATIVO E O LABORATÓRIO

 Neste cenário, fica evidente a necessidade de se implementar uma política de 
desenvolvimento socioeconômico a partir da cultura que propicie a integração dos ferramentais 
de empreendedorismo, economia social e inclusão produtiva, buscando contribuir para a 
diversificação da economia local, a experimentação de arranjos produtivos intensivos em 
cultura e o fomento a grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica para modelagem 
e desenvolvimento de negócios. O Programa Território Criativo, instituído por meio da Portaria 
nº 197/20184, consiste na atuação da Secretaria de Estado de Cultura no desenvolvimento de 
uma agenda integrada para a economia criativa no Distrito Federal.

O Território Criativo se estrutura em torno quatro eixos de atuação, por meio do 
desenvolvimento de projetos específicos, a saber: (i) formação, buscando diversificar e qualificar 
a oferta de recursos e processos formativos voltados ao desenvolvimento de competências 
técnicas e gerenciais que contribuam para a sustentabilidade e produtividade de empreendimentos 
criativos do Distrito Federal; (ii) financiamento, visando diversificar e fortalecer os arranjos 
e mecanismos de apoio financeiro voltados à sustentabilidade de processos criativos e a 
alavancagem de setores criativos estratégicos locais; (iii) pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
com o objetivo de promover a produção, gestão e difusão de dados, informações e tecnologias 
que contribuam para a qualificação da atuação de empreendimentos criativos do Distrito 
Federal no mercado e o aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da 
economia criativa; e, por fim, (iv) estruturação do ambiente econômico, atuando na promoção 
de um ambiente institucional que gere as condições necessárias para o crescimento estruturado 
do mercado criativo local e de uma economia criativa competitiva, diversificada e equilibrada. 
Como mecanismo de governança e participação social desse processo, faz-se válido indicar, 
foi instituído o Conselho de Economia Criativa do Distrito Federal (CONEC/DF), previsto 
no âmbito da Lei Orgânica da Cultura local (Lei Complementar nº 934/20175), como órgão 
colegiado de caráter consultivo e propositivo de assessoramento da Secretaria de Estado de 
Cultura para assuntos relacionados às políticas públicas de economia criativa, com composição 
paritária entre o Poder Público e a sociedade civil.

Como estratégia de implementação do eixo de formação do Programa, a Secretaria de 
Cultura do Distrito Federal lançou chamamento público, em março de 2017, para seleção de 
organização da sociedade civil parceira no desenvolvimento de projeto, no âmbito do Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Lei 13.019/20146. O Edital, que resultou 
na seleção do Instituto Bem Cultural, contou com a conjugação de recursos do orçamento 
direto da Secretaria e do Convênio nº 774952/2012, referente à implementação da Rede 
Brasileira de Criativas Birôs da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. 
Para execução do projeto, instruído no Termo de Colaboração nº 10/2017, foi desenvolvido, 

4  Para acesso ao conteúdo da Portaria, vide: https://goo.gl/QnZ6ck.
5  Para acesso ao conteúdo da Lei Complementar, vide: https://goo.gl/oPbjG9.
6  Para acesso ao conteúdo da Lei, vide: https://goo.gl/GNlhjr.

https://goo.gl/QnZ6ck
https://goo.gl/QnZ6ck
https://goo.gl/oPbjG9
https://goo.gl/oPbjG9
https://goo.gl/GNlhjr
https://goo.gl/GNlhjr
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em colaboração entre a Secretaria de Cultura e a organização da sociedade civil selecionada, 
plano de trabalho organizado em três principais ciclos, conjugando etapas de sensibilização, 
formação inicial e especialização, a saber: (i) circuito descentralizado junto a redes locais de 
agentes culturais e criativos para apresentação do projeto e coleta de percepções e demandas a 
partir de diagnóstico rápido participativo; (ii) circuito formativo descentralizado para agentes 
em fase inicial de estruturação de bem ou serviço criativo, envolvendo temas como modelagem 
de negócios, gestão de marcas, propriedade intelectual e comunicação digital; e, por fim, (iii) 
ciclo de aceleração de negócios criativos voltados a empreendimentos iniciados, com produtos 
e serviços em mercado, nos segmentos de design, música e audiovisual. Além desses ciclos 
específicos, vale indicar, o plano de trabalho considerava ainda a gestão compartilhada do 
espaço físico de referência do Programa, localizado no anexo térreo Biblioteca Nacional de 
Brasília.

O Laboratório de Empreendedorismo e Negócios do Programa Território Criativo (Lab 
Território Criativo), como ficou convencionado o terceiro ciclo do projeto, foi compreendido 
como uma etapa de especialização complementar aos demais processos conduzidos, focando em 
desenvolver empreendimentos em fase de aperfeiçoamento do modelo de negócio e expansão 
de mercado. Nesse sentido, os principais objetivos desta etapa consistiram em promover: o 
aperfeiçoamento da gestão estratégica e do modelo de negócio das iniciativas apoiadas; o 
aumento da competitividade e melhor posicionamento de mercado dos empreendimentos 
participantes; o desenvolvimento e aprimoramento profissional dos gestores envolvidos; a 
ampliação da rede de contatos com empreendimentos e atores do setor de referência e de 
setores afins; e a qualificação dos empreendimentos para inserção em feiras, rodadas de 
negócios, mercados e fóruns de investidores. Neste horizonte, considerando as limitações dos 
instrumentos vigentes, foi modelado um percurso organizado em três etapas centrais, sendo elas: 
(i) ciclo de formação, composto por cursos modelados para cada um dos setores mobilizados, 
palestras transversais de curta duração com profissionais de referência no mercado e oficinas 
de design thinking voltada à validação de bens e serviços criativos; (ii) ciclo de mentorias, 
desenhado para cada empreendimento a partir de questões identificadas na etapa anterior, 
visando o contato direto com agentes de referência no mercado e especialistas; e, por fim, 
(iii) apresentação dos negócios, consistindo em evento de demonstração do empreendimento 
acelerado, por meio da realização de pitch presencial, para banca composta por formadores 
de opinião e potenciais investidores.

Com a modelagem básica do processo definida, é lançado, em dezembro de 2017, o 
instrumento de chamamento público7, visando definir os empreendimentos a serem apoiados 
pelo Lab Território Criativo. Com o objetivo, portanto, de selecionar 15 micro e pequenas 
empresas formalizadas em atividade no Distrito Federal, foi estruturado processo em três 
etapas, a saber: (i) análise técnica formal da documentação apresentada pelos proponentes 

7  Para acesso aos instrumentos de seleção, vide: https://goo.gl/KNb3M2.

https://goo.gl/KNb3M2
https://goo.gl/KNb3M2
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na fase de inscrição8, tendo sido submetidas 65 propostas, das quais 18 foram inabilitadas; 
(ii) avaliação qualitativa do material submetido, conduzida por representantes do projeto 
e especialistas dos setores, analisando o potencial de inserção de mercado, escalabilidade 
e sustentabilidade do modelo de negócio, inovação e consistência técnica dos produtos e 
serviços e a tração do empreendimento e seus empreendedores; e, por fim, (iii) defesa oral 
do empreendimento perante banca de avaliadores, em formato de pitch, para a qual foram 
convocados 28 empreendimentos. Com o processo seletivo finalizado, foi efetivamente 
iniciado, em fevereiro de 2018, o Laboratório, propiciando acesso pelos empreendimentos 
selecionados aos processos e recursos formativos e de mentoria concebidos. A modelagem e 
acompanhamento do percurso dos empreendimentos apoiados foi realizado por coordenador 
pedagógico contratado para cada um dos setores mobilizados nesta primeira edição do ciclo 
de aceleração de negócios criativos.

Ao final desse primeiro ciclo do Laboratório, a partir de aplicação de ferramenta de 
avaliação de reação, faz-se possível destacar alguns elementos sinalizados para aperfeiçoamento 
do percurso, sendo eles: (i) promover interação mais orgânica e qualificada entre os setores 
mobilizados pelo Laboratório, por meio de ações ao longo do ciclo de aceleração e com processo 
de conclusão que promova a colaboração efetiva entre os empreendimentos mobilizados; (ii) 
aprofundamento de alguns processos e conteúdos formativos, como modelagem de negócios 
e gestão de marcas; e (iii) melhor coordenação da carga horária dos conteúdos, tendo sido 
avaliado como um processo muito intensivo que tornava o ciclo formativo exaustivo e a 
apreensão/aplicação do conteúdo não totalmente proveitosa. Inclusive, como resposta inicial 
a algumas dessas questões identificadas, em setembro de 2018 é firmado o Termo de Fomento 
nº 53/2018, que tem como objeto a realização de edições de ambiente de mercado voltado 
a negócios criativos, buscando criar espaço de integração, geração de negócios e trocas de 
experiências entre empreendedores da economia criativa do Distrito Federal; tendo, vale 
ressaltar, sua primeira edição sido realizada em novembro de 2018.

 O processo de implementação do projeto, em suas três etapas, percorreu um curto ciclo 
inicial, ocorrido entre agosto 2017 e dezembro de 2018, mas alguns marcos importantes podem 
ser considerados, especialmente ao que se refere à disputa de pautar a economia criativa no 
centro do discurso e da política de desenvolvimento econômico no Distrito Federal. Em relação 
aos resultados quantitativos alcançados, faz-se possível destacar alguns elementos: (i) realização 
de ciclos formativos, que atravessaram 16 territórios do Distrito Federal, que promoveram 
capacitação a cerca de 780 agentes culturais e criativos locais, além do desenvolvimento de 
alguns recursos educacionais; (ii) realização da primeira edição do Laboratório de Negócios 
e Empreendedorismo do Distrito Federal, que promoveu a aceleração de 15 negócios locais; e 
(iii) estruturação e gestão compartilhada do espaço de referência da política local de economia 

8  Além de documentos de identificação regulares, foi solicitada a apresentação de formulário de 
inscrição, baseado em exercício de modelagem de negócios, e material gráfico ou audiovisual de apresentação do 
empreendimento.
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criativa, que já acolheu 174 ações promovidas pela sociedade civil, tendo promovido o 
atendimento a aproximadamente 2.485 agentes.

Nas próximas páginas deste trabalho, será apresentado e problematizado o percurso 
formativo dos empreendimentos do setor da música que participaram do Lab Território Criativo. 
Busca-se, dessa forma, contribuir para a reflexão sobre os desafios e potencialidades de, a partir 
de uma política pública de cultura, promover o desenvolvimento de competências que operem 
conhecimentos e ferramentas adequadas à estruturação e fortalecimento de empreendimentos 
criativos em meio às transformações em curso no mercado de trabalho e nos modelos de 
negócios.

 ELEMENTOS EDUCACIONAIS PARA ESTABELECIMENTO DO CICLO DE 
FORMAÇÃO DO SEGMENTO MUSICAL DO LABORATÓRIO

Com a finalidade de apresentar e promover a reflexão sobre a relação de uma política 
pública para a economia criativa com base em atividades formativas será abordado o percurso 
realizado pelo segmento musical. Como mencionado anteriormente, o Distrito Federal possui um 
nível elevado de escolaridade entre os atores da música e que, no entanto, isso não representa 
qualidade em sua formação técnica. Sabe-se também que a incapacidade, sobretudo no que 
diz respeito à fruição e distribuição dos produtos culturais, entre as pessoas que trabalham 
na música é a principal causa de fracasso (AVELAR, 2006).

Além disso, diante da tendência apresentada de crescimento do setor cultural local, cria-
se, entre os agentes que atuam neste segmento, uma expectativa de consolidação de carreiras 
renomadas ou mesmo de sucesso. Vale lembrar que existe uma percepção de senso comum 
que Brasília é uma importante cidade para a música. Afinal, de nomes do rock nacional da 
Legião Urbana aos Raimundos e, mais recentemente o grupo Scalene, ascenderam a partir 
de palcos locais. O mesmo se aplica aos nomes da música instrumental como Hamilton de 
Holanda, Gabriel Grossi e Rogério Caetano, além de outras artistas como Cássia Eller, Zélia 
Duncan, Roberto Correa e Oswaldo Montenegro.

Diante desse cenário e a partir do projeto do Laboratório Território Criativo percebeu-se 
que o foco deste percurso seria relacionado ao ciclo de formação - que, sobretudo, concentrava 
a maior carga horária entre as três etapas definidas (total de 60h) - independentemente do 
perfil dos participantes (ainda a serem selecionados mediante seleção pública).

Assim, buscou-se um direcionamento por uma concepção de metodologias ativas do 
ensino para esse ciclo formativo. Portanto, a proposta visava à participação colaborativa para 
resolução de problemas e, consequentemente, que estabelecesse uma construção coletiva 
(LÓPES NOGUERO, 2007) do fazer musical. Essa abordagem, sobretudo num contexto 
educacional utilizando-se de taxonomia revisada (FERRAZ e BELHOT, 2010), esteve em 
pauta desde as primeiras ideias sobre o Laboratório Território Criativo. 
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Nesse cenário proposto, foi preciso solicitar o adiamento pela definição de cada aula e 
também a escolha de professores/facilitadores/educadores, em sua totalidade, para o período 
seguinte à seleção dos empreendimentos. É válido mencionar que esse pedido também foi 
feito, à época, pela coordenação do setor audiovisual do Laboratório.

Na preparação de cada encontro da atividade formativa, estabeleceu-se que o 
compartilhamento de experiências conduzisse as dinâmicas. Compreende-se, como defendia 
o maestro Levino Alcântara, responsável pela educação musical no Distrito Federal no início 
dos anos 1960 e um dos fundadores da Escola de Música de Brasília, que o foco está no 
processo coletivo entre professores e alunos.

Nunca botei o cara para ser professor porque tinha título, mas pelo que ele era. Eu 
não queria que repetissem o que faz a universidade. Eu queria o conhecimento e a 
experiência deles. (in ABREU, 2016, p. 151)

A reflexão para a concepção dessa atividade formativa teve como objetivo geral estimular 
a autonomia pedagógica dos empreendedores musicais, independentemente de quem fossem os 
participantes. Como consequência, o processo abriria oportunidades do mercado musical para 
promover o desenvolvimento de cada empreendimento em seu possível nicho. De forma geral, 
a metodologia ficou definida como desenvolvimento de aprendizagem baseada em problemas 
e estudos de caso a partir da perspectivas dos facilitadores a serem envolvidos no processo. 
Como um primeiro resultado, buscou-se que cada empreendimento definisse a escolha de seus 
mentores (segundo ciclo do Laboratório) para se prepararem para a apresentação final (último 
ciclo). Assim, dentro da taxonomia revisada, estariam desenvolvendo atividades complexas 
de avaliação (julgamento baseado em critérios) e criação (produção de soluções).

Esta proposta teve como princípio um processo de “desescolarização”, ou seja, inspirou-
se em contextos de educação não-formal como encontrados em casos analisados sobre a 
ecologia de saberes na perspectiva de eventos como o Fórum Social Mundial (FERNANDEZ, 
2006) ou mesmo a visão de manifestações populares enquanto ambiente educativo (BRAGA 
JR, 2014). As discussões sobre a educação não-formal acontecem em âmbito internacional 
desde os anos 1960 e compreende o espaço não obrigatoriamente regulado e sistematizado 
por instâncias formais (GOHN, 2001).

Assim, entendeu-se que poderia ser possível concentrar-se na relação “estudante-
professor” tendo como foco as trocas de experiência em detrimento a um conteúdo programático 
pré-definido e consolidado previsto em plano de ensino padrão e professores que não se 
adequassem a esta perspectiva. No que se refere à taxonomia, esta relação refletiria uma ação 
de análise coletiva baseada em problemas apresentados por cada participante ou mesmo casos 
ilustrados pelos facilitadores.

Embora houvesse a prorrogação da definição do conteúdo programático final e a escolha 
dos facilitadores, conforme solicitação realizada, para fins de execução do projeto foi preciso 
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entregar um planejamento prévio. O ajuste final, no entanto, foi realizado somente depois do 
primeiro encontro com os empreendimentos participantes. Nesse encontro todo o processo 
metodológico apresentado acima foi explicado a cada participante.

O percurso formativo de 60 horas envolveu temas variados relacionados à música, com 
ênfase em questões financeiras e de distribuição digital da música - gargalos identificados por 
todos no primeiro encontro realizado junto aos empreendimentos. Sua dinâmica teve como 
regra geral o coordenador do segmento enquanto um orientador de cada empreendedor - que 
estabelecia uma espécie de roteiro de estudos e uma mediação em cada encontro. Além disso, 
cada facilitador exerceu a figura de um especialista, cujas perguntas estabelecidas em roteiro 
de estudo foram debatidas e com soluções formuladas para cada especificidade.

De maneira espontânea, coordenador e empreendedores definiram um encontro adicional 
final, no qual cada empreendimento apresentou o seu roteiro (sem que houvesse uma solicitação 
para tal) que gostaria de seguir durante a etapa seguinte - ciclo de mentorias do Laboratório. 
Assim, foi possível ter um primeiro resultado esperado concluído.

Do ponto de vista subjetivo, pode-se citar duas situações: (i) uma junção orgânica 
entre um empreendimento musical e outros do audiovisual que originou duas apresentações 
ao vivo na edição 2018 da Campus Party Brasília; e (ii) uma importante declaração em rede 
social por uma das participantes que foi objeto de concordância dos demais presentes.

Sei que não fui a única transformada aqui nesse processo. Estou saindo de mais uma 
reunião em São Paulo que fez parte desse processo transformador chamado Território 
Criativo… Fui muito bem recebida em todos os lugares por todos que encontrei, e 
estou emocionada com a atenção que estão tendo com meu empreendimento e com 
minha ideia sobre o movimento ao qual represento, e muito grata pelas parcerias 
fechadas que se Deus quiser, irão gerar ótimos frutos pra toda a turma da música e 
viola Caipira! O que tenho a dizer é muitíssimo obrigada por terem acreditado em 
meu empreendimento e por terem me dado essa oportunidade de me transformar no 
que sou hoje, e principalmente no que sinto sobre todo esse processo de crescimento 
global. (PARREIRA, 2018)9

CONCLUSÃO

Este relato sobre a experiência de ação formativa para o segmento musical inserido 
em contexto de política pública ilustra um espaço em que o pensamento educacional pode 
promover resultados transformadores tendo como objetivo o desenvolvimento da cultura. A 
economia criativa e as manifestações culturais, grosso modo, não fazem parte do currículo 
formal da educação. Por exemplo, parcela considerável da educação formal relacionada à 
economia criativa encontra-se em especializações lato sensu majoritariamente oferecidas por 
instituições privadas. Tendo em vista o cenário emergente da cultura no Distrito Federal, os 
espaços para a promoção da educação não-formal - incentivada ou não por políticas públicas 
9  Declaração feita pela violeira Karen Parreira na rede social Whatsapp, em abril de 2018.
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- mostra-se como ambiente necessário para o desenvolvimento de seus agentes. Cabe, pela 
experiência apresentada pelo segmento musical do Laboratório Território Criativo, repensar 
os modelos das atividades formativas, distanciando-se daquilo oferecido pelas instituições 
formais.
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EXPOSIÇÕES BLOCKBUSTERS: COSTURAS ENTRE 
POLÍTICA E DIPLOMACIA CULTURAL NO BRASIL

Marina A. Miorim1

RESUMO: As décadas finais do século XX viram emergir um novo modelo 
exposicional que logo se espalhou pelo mundo e ficou conhecido como 
“blockbuster”. O Brasil não ficou fora desse perfil de atividade cultural e, desde 
2011, está presente nos rankings internacionais como um dos países com maior 
público em tais eventos. Esse artigo analisa a gênese dessas exposições, através 
do contexto de seu surgimento, suas características e objetivos. Busca, também, de 
forma mais específica, apresentar a costura entre a política cultural, via Lei Rouanet, 
e a diplomacia cultural que garante a presença de tais exposições no país. Chama 
a atenção, portanto, para a particularidade brasileira no trato que se dá à cultura, 
manifestada no fenômeno das blockbusters.

PALAVRAS-CHAVE: Exposições blockbusters, Política Cultural, Lei Rouanet, 
Diplomacia Cultural.

EXPOSIÇÕES BLOCKBUSTERS: GÊNESE E REPRODUÇÃO 

 As exposições de arte apelidadas “blockbusters”2 são uma realidade 
em centenas de museus e centros culturais ao redor do mundo. Esse fenômeno 
exposicional pode ser identificado a partir das décadas finais do século XX, tendo se 
mundializado no século XXI. Suas características, distintas em relação aos modelos 
anteriores, incluem: serem mostras de arte internacionais, temporárias, de curto 
1  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Estadual de 
São Paulo (USP). Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). E-mail: marinamiorim@usp.br
2  A expressão “blockbuster”, traduzido do inglês como arrasa-quarteirão, tem origem bélica e 
se refere a bombas com capacidade de destruição de um quarteirão. Na esfera cultural ela passou a ser 
utilizada para designar os filmes que arrastavam multidões aos cinemas a partir da década de 1940 nos 
Estados Unidos. Posteriormente, se expandiu para outras atividades culturais que tinham um grande 
público e um grande investimento de capital para serem realizadas.

mailto:marinamiorim@usp.br
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período, geralmente de 2 a 4 meses; alto investimento, tanto pelo valor das obras (cotação no 
mercado internacional de arte) – com cessão dos colecionadores que as possuem via aluguel ou 
empréstimos não monetizados – quanto por todo o conjunto do projeto (curadoria, produção, 
logística, transporte, seguro, montagem e desmontagem); turnê por várias cidades, em diferentes 
países; forte campanha publicitária e cobertura jornalística que alavanca a visitação, a qual, 
por sua vez, se dá de maneira acelerada nos espaços que as recebem; patrocínio realizado 
por empresas que estampam suas marcas em cartazes, programas e catálogos das mostras 
patrocinadas.

 Nos registros da Encyclopedia Britannica3, a historiadora de arte Sandra Millikin 
publicou, em 1996, um artigo que apresentava as exposições blockbusters como um fenômeno 
em expansão, ligado à condição econômica deficitária dos museus europeus e americanos, 
situação que já era noticiada desde os anos de 1960. Segundo Millikin, a exposição Tesouros 
de Tutankhamon, em 1972, marcou, no Reino Unido, uma nova fase da museologia. Para 
a pesquisadora portuguesa Ana Luísa Ferreira Braga Especial, tomando os parâmetros da 
historiadora da arte Emma Barker, a mostra de artefatos egípcios marca uma virada paradigmática 
na museologia uma vez que ela trouxe 

[uma] riqueza de conteúdos e de instalações, e por uma montagem inovadora do 
discurso expositivo. Foi, nesse museu [British Museum de Londres], visitada por 
1.694.117 visitantes em nove meses, e discorreu depois longos anos pelos Estados 
Unidos (a partir de 1976) e pela Europa. (ESPECIAL, 2007, p.3).

 Nessa esteira, a partir da década de 1980, passou a haver uma forte campanha para a 
revisão do papel do museu nas sociedades, bem como de seu modelo de financiamento e gestão 
orçamentária. De maneira geral, as críticas estavam direcionadas aos museus públicos4, de 
entrada gratuita (ou a preços populares), muito custosos em sua manutenção devido a riqueza 
dos seus acervos, e a complexidade em mantê-los, mas que não tinham “renda própria”.

 É preciso ressaltar que na década de 1970 os museus estavam nos holofotes sob forte 
crítica de especialistas, da mídia e da própria sociedade. O imaginário que se tinha sobre eles 
destacava o fato de serem “lugares das histórias oficiais, do autoritarismo das elites (…); 
uma instituição poeirenta, atrasada, repleta de múmias decadentes e mármores sem sentido” 
(SANTOS, 2004, p.53). Essa apreensão do espaço-museu, sem dúvida, era um dos fatores 
que influenciava uma visitação pequena e, consequentemente, o questionamento sobre a 
função da instituição museal para a sociedade às portas do terceiro milênio. Rejuvenescer os 
modelos exposicionais para as artes visuais passou a ser um horizonte perseguido por inúmeras 
instituições.

3  Disponível em < https://www.britannica.com/topic/Blockbuster-Art-Exhibitions-36531 > Acesso em 
14/02/2019.
4  As críticas tinham como maior alvo os museus públicos, mas não só. Isso porque as categorias público 
e privado, no que concerne aos museus, não são tão simples de serem definidas como abordou Chin-Tao Wu em 
seu livro sobre a privatização da arte e da cultura (2006, p.42-43). Essa situação, extremamente complexa, não é o 
foco específico do presente artigo, portanto fez-se a opção de não aprofundá-la.
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 Para não perder a oportunidade de um esclarecimento, é importante destacar que a 
noção de museu é histórica e, por essa razão, está sendo tomado por museu todos os espaços 
utilizados para apresentar ao público atividades ligadas a exposição de objetos artísticos, 
científicos e do patrimônio. Tradicionalmente, as exposições de arte ocorriam, exclusivamente, 
em museus institucionalizados, com acervo próprio, já que cabia a eles a guarda e exibição das 
memórias e representações de uma coletividade. Por essa razão as blockbusters, em um primeiro 
momento, ocorrem dentro desses locais. Contudo, elas não ficaram restritas a esse modelo 
institucional clássico. Atualmente observa-se uma vasta gama de espaços que compartilham 
dessa missão de exibir coleções de caráter cultural ou científico. Nessa perspectiva, em certa 
medida, elas também realizam uma atividade museológica, apesar de serem descritas em seus 
estatutos como institutos ou centros culturais. No Brasil, poderíamos citar o Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB) ou o Serviço Social do Comércio (SESC) como exemplos. Apesar 
de não contarem, necessariamente, com coleções próprias, ambos são grandes difusores da 
atividade museológica no país através de exposições temporárias que recebem5.

 O desejo de ver os museus mais atrativos ao público, mais dinâmicos e conectados com 
o mundo e a tecnologia que emergia e se espalhava, foi se avolumando. Aliado a isso, havia 
ainda a necessidade de torná-los mais “sadios” e autônomos do ponto de vista orçamentário. 
A solução encontrada foi o modelo de blockbusters – exposições espetaculares, naquilo que 
o conceito de Guy Debord trouxe de mais crítico em 19676,

Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção 
se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido 
diretamente tornou-se uma representação. (…) As imagens que se destacaram de cada 
aspecto da vida fundem-se num fluxo comum, no qual a unidade dessa mesma vida já 
não pode ser restabelecida. (…) O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a 
própria sociedade, como uma parte da sociedade e como instrumento de unificação. 
Como parte da sociedade, ele é expressamente o setor que concentra todo olhar e toda 
consciência. Pelo fato de esse setor estar separado, ele é o lugar do olhar iludido e 
da falsa consciência; a unificação que realiza é tão somente a linguagem oficial da 
separação generalizada. (DEBORD, 2017, p.37-38).

 Identificar as blockbusters enquanto espetáculo é reconhecê-las como produtos e 
produtoras, simultaneamente, de uma sociedade cada vez mais pautada pela aceleração 
de processos que objetivam a acumulação. Acumulação de capitais, via a unificação de 
experiências culturais dirigidas pelas grandes corporações que as patrocina, como evidencia 
Wu (2006), e que contam com o auxílio de outros setores sociais para consagrar este objetivo 
(mídia e Estados, como veremos adiante). Oferecem, assim, um entretenimento pasteurizado 
que se destaca pelo acúmulo de imagens, notícias, postagens, selfies, todas idênticas em 
qualquer das cidades por onde são apresentadas. Independente dessas cidades estarem ao sul 
ou ao norte do equador, no oriente ou no ocidente.

5  Para ampliar a discussão a respeito do fenômeno museu ver artigo de CURVO e AMORIM (2017).
6  Ano da primeira publicação da obra A sociedade do espetáculo.
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 O Brasil não ficou de fora dessa profusão das blockbusters. Apesar de relativamente 
tardia (comparando com a Europa e os Estados Unidos que já vivenciavam esse modelo 
exposicional desde as décadas finais do século XX), a entrada brasileira no circuito das 
exposições espetaculares ocorreu em grande estilo. Em 2011 o país apareceu na lista do Art 
Newspaper7 com a maior média diária de visitantes. A exposição que garantiu esse destaque 
em um ranking mundial de visitação foi O Mundo Mágico de Escher, acolhida no Centro 
Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, com um total de 573.691 visitantes em pouco 
mais de 2 meses de evento8. 

 Em Agosto de 2012 mais recordes de visitação foram conquistados para o Brasil, 
consolidando, de uma vez, o país no circuito oficial das blockbusters. Em um evento cultural 
chamado de “Virada Impressionista”, com mais de 24horas de funcionamento ininterrupto, o 
Centro Cultural Banco do Brasil, na unidade de São Paulo, registrou, aproximadamente, 16 
mil visitantes9. A mostra que gerou essa efervescência no centro velho da capital paulista foi 
Impressionismo: Paris e a Modernidade – Obras-Primas do Acervo do Museu d’Orsay. No 
total do período expositivo (de 04/08 a 07/10/2012) contabilizou-se, aproximadamente, 600 
mil visitantes. Desde então, seguiram-se inúmeras exposições que se estruturaram por projeto 
curatorial, de circulação e modelo de financiamento semelhantes, tendo a alta visitação como 
um dos seus principais efeitos no circuito cultural brasileiro.

POLÍTICA CULTURAL E DIPLOMACIA CULTURAL – A QUEM O SUCESSO 
DAS BLOCKBUSTERS INTERESSA?

 Como apresentado anteriormente, o Brasil se converteu em um caso de sucesso das 
blockbusters, visto sob a perspectiva da visitação. Contudo, seria apenas essa frequência 
entusiasmada do público o efeito desejado pelos atores envolvidos em tais eventos? Quem 
ganha o quê com tais espetáculos museais?

 Com um olhar mais demorado, é possível observar que todos esses eventos culturais 
foram sustentados por uma política cultural10 ancorada na Lei 8.313/1991, conhecida como Lei 
7  Publicação especializada em notícias sobre o mundo das artes. Criada no ano de 1990 por Anna Somers 
Cocks, seus principais escritórios estão nas cidades de Londres e Nova York, mas conta, também, com 50 
correspondentes que cobrem as atividades e eventos culturais em mais de 30 países. Disponível em https://www.
theartnewspaper.com/ Acesso em 14/02/2019.
8 A exposição O Mundo Mágico de Escher esteve em cartaz de 17 de Janeiro a 27 de Março de 2011 no 
CCBB-RJ, e a turnê do artista holandês circulou, ainda, pelas cidades de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e 
Vitória.
9 Os números foram fartamente apresentados na mídia nos dias subsequentes ao evento. Em pesquisa no 
site do CCBB-SP não há detalhamento disponível para confrontarmos a informação. Disponível em: < https://
veja.abril.com.br/entretenimento/virada-impressionista-leva-16-000-ao-ccbb-de-sp/>, <https://sao-paulo.estadao.
com.br/noticias/geral,virada-impressionista-reune-milhares-para-ver-monet-e-van-gogh-em-sp-imp-,911729 > e 
<https://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/2012-08-06/virada-impressionista-atrai-16-mil-pessoas-a-museu-de-
sao-paulo.html >. Acessos em 11/02/2019.
10  A noção de política cultural mais consensual é aquela que compreende uma ação organizada dos governos, 
no sentido de viabilizar recursos, ou bens públicos, para atender demandas da sociedade no âmbito da produção 
e do consumo da cultura. Esta noção pode ser observada nos trabalhos de Maria das Graças Rua (2012) e Isaura 
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Rouanet, e receberam apoio institucional de embaixadas estrangeiras para suas realizações. 
Neste item do artigo busca-se expor e delinear essa relação entre política cultural e diplomacia 
cultural, mas sem ter a pretensão de apresentar respostas definitivas para esse enlace.

 Frequentemente a Lei Rouanet foi defendida pelos seus apoiadores como expressão 
de uma política cultural que entende o Estado como um agente que deve se concentrar na 
regulação das iniciativas privadas, o qual preserva a liberdade e o empreendedorismo que 
emerge da própria sociedade. Por esse motivo, não caberia aos atores governamentais uma 
indução direta na concepção e produção de atividades culturais. Gestada [a Lei Rouanet] em 
um contexto de abertura dos mercados brasileiros para a economia internacional, inserida em 
uma perspectiva neoliberal11, seu funcionamento está pautado na isenção fiscal como impulso 
de um novo modelo de mecenato12.

 Em vista das prerrogativas neoliberais, não caberia aos gestores políticos determinar 
o que deveria ser produzido, uma vez que isso poderia ser lido como uma ingerência, uma 
manipulação e/ou censura sobre as forças individuais de artistas e produtores culturais diante 
dos seus genuínos impulsos criativos. A Rouanet seria, por esse ângulo, uma política com o 
intuito de modernizar a relação Estado-Sociedade, coerente com as expectativas mais otimistas 
acerca da globalização13 e do modelo de administração pública e política econômica que 
permeavam o Brasil a partir da década de 1990.

 Apesar de ter sido promulgada na gestão de Fernando Collor (1990-1992), é a partir 
do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que a Lei Rouanet torna-se um 
instrumento privilegiado do Ministério da Cultura. A socióloga Maria Arminda do Nascimento 

Botelho (2016). No caso brasileiro está explicitada na Constituição Federal de 1988 a necessidade do Estado 
garantir e apoiar “a valorização e a difusão das manifestações culturais” (CF/88 – Art.215), o que, de certa forma, 
corrobora com a perspectiva apoiada pelas autoras.
11  Toma-se a leitura de David Harvey para a compreensão de Estado neoliberal, o qual passa a ser aplicado 
na Europa a partir da década de 1970 e no Brasil a partir da década de 1990. O neoliberalismo se sustenta como 
um “projeto político de restabelecimento das condições de acumulação de capital e de restauração do poder das 
elites econômicas” (Harvey, 2008) que se delineia através de ações dos Estados para esse restabelecimento. 
Como exemplo dessas ações podemos citar uma ampliação das liberdades individuais, especialmente aquelas 
ligadas as atividades do mercado, privatizações de empresas estatais, terceirização de servidores públicos, redução 
das barreiras comerciais entre os países, para citar as mais comuns. Isto posto, entende-se que os governos 
neoliberais, ao adotarem um discurso de liberdade e valorização das iniciativas privadas, agiram, na verdade, para 
o fortalecimento de um segmento social específico, a elite econômica. Esta viu os seus interesses de acumulação 
se ampliarem uma vez que o Estado abriu espaços da agenda pública para serem ocupados na direção de grupos já 
favorecidos política e, sobretudo, economicamente.
12  Sobre o mecenato tradicional, típico da Roma Antiga ou do Renascimento, trata-se, grosso modo, de 
uma valorização e incentivo às artes a partir do status que elas eram capazes de transmitir aos seus apoiadores. No 
mecenato contemporâneo, como viabilizado pela Lei Rouanet no caso brasileiro, tem-se interesses econômicos 
específicos muito mais claros, que mobilizam e delineiam a ação patrocinadora. Essa distinção é abordada por 
WU (2006, 33-35) e os interesses corporativos da Lei Rouanet são destaques nas análises de vários pesquisadores 
brasileiros – CALABRE, 2007; DURAND, 2013; PAIXÃO, 2013, para citar alguns.  
13  Contudo, a leitura acerca da globalização, neste artigo, parte de uma apreensão crítica, a qual utiliza a 
lente de David Harvey que a coloca não como uma unidade indiferenciada “mas como composição geograficamente 
articulada de atividades e relações capitalistas globais” (HARVEY, 2005, p.155) que buscam um avanço na 
escalada de acumulação por parte das elites econômicas. 
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Arruda, ao examinar as palavras de Cardoso em 199814, identifica as diretrizes da política 
cultural aplicadas pelo seu governo. Destaca que havia “na visão do presidente uma espécie 
de postulação de que a política em curso representava uma nova concepção de atividade 
intelectual e artística” (ARRUDA, 2003, p.178), estando o seu discurso (e as suas ações) 
determinado a consolidar um imaginário de modernização das relações entre o Estado e o 
mercado. Nas palavras da autora,

A visão pedagógica subjacente segue alguns postulados que dominavam a cena da 
história no fim do século XX, reunidos no ideário que reconhece a superioridade da lógica 
do mercado na organização das relações sociais, desembocando na naturalização das 
ações econômicas, aceitas como princípios universais incontestáveis. A particularidade 
intrínseca ao ato de produção cultural não se esquivou da universalidade abstrata das 
leis de mercado. (ARRUDA, 2003, p.191). 

 O que frequentemente está na pauta das críticas sobre a Lei Rouanet, opondo-se a 
esse discurso oficial do Estado, é, justamente, a sua conivência com as leis do mercado. 
Conivência que permite que os departamentos de marketing das grandes corporações definam 
onde e quando vão investir um dinheiro público – referente aos seus impostos devidos. Essa 
autonomia dada às empresas direcionaria, segundo vários especialistas, os recursos para eventos 
culturais com garantia prévia de sucesso, visto suas localizações e modelos já consagrados. 
Tais atividades culturais seriam, sobretudo, vitrines para o fortalecimento das marcas e dos 
relacionamentos entre as corporações, o que no mundo corporativo trata-se, grosso modo, de 
marketing cultural15. 

 A situação descrita acima pode ser vista com clareza no caso específico da circulação 
das blockbusters. Partindo do levantamento da pesquisadora brasileira Bianka Roloff houve 
no Brasil, ao menos, 16 exposições16 com caracterização que as enquadra na condição de 
blockbuster entre os anos de 2010 e 2016 (como apresentado no quadro a seguir). Todas elas 
ofertadas em cidades que dispõem de um conjunto de equipamentos culturais e programação 
regular para a população, que apesar de guardarem suas particularidades, têm como característica 
primordial serem capitais de unidades federativas.

14  A autora se vale do “Prefácio: sem medo nem saudade” publicado no livro Um olhar sobre a cultura 
brasileira, organizado por Francisco Weffort (então Ministro da Cultura) e Márcio Souza, editado pelo MINC no 
ano de 1998.
15  Ivan F. Costa descreve marketing cultural como a construção e a valorização de uma marca que esteja 
centrada em narrativas e ações culturais que se orientam para valores socialmente compartilhados, viabilizando, 
com isso, a ascensão de uma instituição específica dentro do espaço de competição do livre mercado. A marca 
seria, portanto, dentro da perspectiva descrita acima, o imaginário social que se tem da empresa, e a sua valorização 
através do patrocínio de eventos artísticos garantiria um fortalecimento das atividades econômicas da organização 
para a consecução do seu objetivo, qual seja, o lucro – advindo de sua atividade produtiva (Costa, 2004:25) Tal 
dinâmica geográfica e de atividades colocaria em xeque o princípio da democratização da cultura, observado tanto 
pela ótica da produção quanto da circulação.
16  Apesar do esforço da autora em identificar essas 16 exposições blockbusters talvez seja necessário incluir, 
também, a mostra de Ron Muek, que circulou entre o Rio de Janeiro e São Paulo, de Março de 2014 a Fevereiro 
de 2015, considerando que ela apresenta as características adotadas para tal levantamento.
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Tabela 1: exposições, período de exibição e percurso no Brasil (ROLOFF, 2017, p.44-45)

Exposição Período Cidades

O Mundo Mágico de Escher Outubro de 2010 a De-
zembro de 2014

Brasília, Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Belo Horizonte e Vitória

Gerhard Ritcher: Sinopse Outubro de 2010 a Feve-
reiro de 2012

Curitiba, Salvador, Brasília, São 
Paulo e Porto Alegre

Dores da Colômbia (Fernando 
Botero)

Março de 2011 a Setem-
bro de 2012

Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Porto Alegre, Belo Ho-
rizonte, Salvador e Recife

Modigliani: Imagens de uma 
Vida

Outubro de 2011 a No-
vembro de 2012

Vitória, Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Curitiba e Salvador

De Chirico: O Sentimento da 
Arquitetura

Dezembro de 2011 a 
Agosto de 2012

Porto Alegre, São Paulo e Belo 
Horizonte

Alberto Giacometti Coleção da 
Fondation Alberto et Annette 
Giacometti, Paris

Março a Setembro de 
2012 São Paulo e Rio de Janeiro

Caravaggio e seus seguidores: 
Confirmações e Problemas Maio a Outubro de 2012 Belo Horizonte, São Paulo e Bra-

sília
Impressionismo: Paris e a Mo-
dernidade

Agosto de 2012 a Janeiro 
de 2013 São Paulo e Rio de Janeiro

Mestres do Renascimento: 
Obras-primas Italianas

Julho de 2013 a Janeiro 
de 2014 São Paulo e Brasília

Visões na Coleção Ludwig Janeiro a Outubro de 
2014

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte

A Magia de Miró: Desenhos e 
Gravuras

Fevereiro de 2014 a No-
vembro de 2015

São Paulo, Curitiba, Rio de Janei-
ro, Recife, Salvador, Fortaleza, 
Brasília e Vitória

Salvador Dalí Maio de 2014 a Janeiro 
de 2015 Rio de Janeiro e São Paulo

Kandinsky: Tudo Começa num 
Ponto

Novembro de 2014 a Se-
tembro de 2015

Brasília, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte e São Paulo

Picasso e a Modernidade Es-
panhola

Março a Setembro de 
2015 São Paulo e Rio de Janeiro

Joan Miró: A Força da Matéria Maio a Novembro de 
2015 São Paulo e Florianópolis

Frida Kahlo: Conexões entre 
Mulheres Surrealistas no Mé-
xico

Setembro de 2015 a Ju-
nho de 2016

São Paulo, Rio de Janeiro e Bra-
sília

 Essa circulação das blockbusters dá ênfase para a cidade de São Paulo, que esteve no 
circuito de todas as exposições que ocorreram no período. Não ao acaso, a maior parte dos 
patrocinadores desses eventos possuem escritório na cidade, a qual sustenta a fama de ser o 
coração financeiro do país. Outra identificação importante é a presença de consulados de todas 
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as nações envolvidas com a produção de tais mostras na capital paulista, o que favoreceria o 
diálogo entre os agentes financeiros e políticos envolvidos nessas atividades culturais.

Isso nos encaminha para as questões: como o enlace entre política cultural e diplomacia 
cultural viabiliza a ocorrência das exposições blockbusters no Brasil? Quem se beneficia com 
essas exposições e de que maneira?

Vale explicitar que a noção de diplomacia cultural utilizada compreende a “utilização 
específica da relação cultural para a consecução de objetivos nacionais de natureza não somente 
cultural, mas também política, comercial ou econômica”, como destaca o diplomata Edgard 
Telles Ribeiro (RIBEIRO, 2011, p.33). Com essa definição, pode-se olhar o fenômeno das 
blockbusters de maneira ampliada, percebendo que ele extrapola as questões culturais, ou 
ainda do acesso democrático a objetos artísticos consagrados ao redor do mundo.

Dito de outra maneira, a diplomacia cultural se assenta na figura dos Estados como 
mediadores das trocas culturais e da diversidade de interesses nesse processo. Para Ribeiro, 
“a cultura pode desempenhar um papel importante na superação de barreiras convencionais 
que separam povos” (2011, p.24). O seu uso, mediado por intercâmbios de artistas e obras, 
por exemplo, pode mostrar-se bastante profícuo, visto que “possibilita a transferência de um 
povo a outro de experiências, ideias e patrimônios valiosos, [e] prolonga, enraíza, consolida 
e preserva uma atmosfera que favorece o entendimento” (RIBEIRO, 2011, p.34).

 Contudo, acreditar na capacidade da diplomacia cultural para estabelecer vínculos 
entre povos não significa vê-la de forma ingênua. Sem dúvida, a cultura é uma alternativa 
pacífica para o estabelecimento de relações. A cultura seduz, diferentemente, do poderio militar 
ou econômico que intimidam. Não obstante, por intermédio dos objetos culturais, inúmeros 
objetivos políticos e econômicos podem ser alcançados. Haja vista a força do cinema americano 
para a consecução de objetivos que extrapolam, em muito, a questão artística e a atmosfera de 
paz. Diante desse exemplo, como destaca a pesquisadora Fátima Cabral, “o estético acabou 
por se tornar um campo de ação para a disseminação de uma determinada visão da América. 
(…) Difusão de um paradigma” (CABRAL, 2012, p.1;11). Nesse contexto, vale reforçar a 
ideia de que uma relação de poder estabelecida através de valores e objetos culturais está 
pautada em comportamentos que privilegiam a atração para acordos bi-multilaterais, como 
sugere Joseph Nye17 ao cunhar o conceito soft power.

 Historicamente o Brasil é um receptáculo da produção cultural da Europa e dos Estados 
Unidos. A influência europeia no processo de urbanização do país com as missões artísticas 
francesas do século XIX, ou com a vinda dos professores franceses para organizar os primeiros 
anos da Universidade de São Paulo, demonstram isso. Particularmente, a história da relação 

17  Do ponto de vista teórico, é na década de 1980 que o cientista político Joseph Nye cunha o termo 
soft power para destacar essa abordagem já costumeiramente utilizada na política externa norte-americana de 
privilegiar as relações culturais com o propósito de fortalecer outros setores de interesse nacional. O autor é 
referenciado pelas pesquisadoras Leila Bijus e Verônica (2010).
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cultural Brasil-Estados Unidos tem um capítulo importante com a ação de Nelson Rockefeller18 
e sua amizade com Ciccillo Matarazzo e Yolanda Penteado, na década de 1950. Tal amizade 
viabilizou parte importante do acervo da Bienal de São Paulo e, com isso, fortaleceu a influência 
cultural dos Estados Unidos entre os brasileiros.

 É possível identificar nos exemplos descritos acima, circunscritos ao escopo da diplomacia 
cultural, uma convergência histórica com o fortalecimento dos contatos econômicos e políticos 
entre os países. A negociação de produtos brasileiros no mercado internacional, a industrialização 
brasileira pautada na compra de maquinário europeu ou norte-americano, a abertura de filiais 
de empresas estrangeiras no Brasil e a ampliação do consumo de mercadorias, são exemplos 
dessas convergências que não estão sendo tratadas aqui como meras coincidências.

 As pesquisadoras Leila Bijos e Verônica Arruda (2010) indicam que “os fluxos de 
relacionamento entre as sociedades sempre existiram, (…) com o tempo, tornaram-se mais 
complexos, dinâmicos e importantes” (2010, p.34). Segundo elas, em um contexto de globalização, 
as relações entre os Estados, as Organizações Internacionais, as empresas transnacionais e 
as Organizações não governamentais, têm a cultura como importante instrumento para a 
consolidação de um smart power19. Essa especificidade de poder compreende a busca por uma 
ampla hegemonia mediante o uso equilibrado de valores culturais, políticos, ideológicos e 
econômicos. A diplomacia cultural busca, nesse contexto, por meio de intercâmbios culturais 
(e aqui podemos inserir as exposições blockbusters como exemplo desses intercâmbios), 
“aproximar os Estados e, a partir daí, lograr vantagens em acordos comerciais, de cooperação 
ou políticos” (BIJUS e ARRUDA, 2010, p.44).

 Retornando à particularidade brasileira, quando se olha para as instituições envolvidas 
com as blockbusters que chegam ao país depara-se com órgãos de governos (brasileiros e 
estrangeiros), instituições privadas de capital aberto e fechado, empresas de capital misto, 
empresas estatais, produtores culturais e tantos outros agentes envolvidos nessas ações culturais. 
Isso mostra que a diversidade de interesses e a internacionalização da economia também tornou 
mais fluído o investimento em arte. Associado a isso, a ação do Estado, orientada via Lei 
Rouanet, sugere que ela seja ponte para uma diplomacia cultural que viabiliza o “mercado 
de patrocínios” preocupado, majoritariamente, com o fortalecimento de atividades que se 
destacam em consagrar interesses econômicos transnacionais mais do que democratização 
do acesso à cultura. Investigar a dinâmica dessas redes pode trazer mais transparência às 
funções atribuídas ao espaço cultural no mundo contemporâneo, extraindo os seus usos e 
papéis dentro de um contexto complexo no qual o emaranhado de relações tende a dificultar 
a sua compreensão.

18  Empresário e político norte-americano (1908-1979), já tinha um papel importante no patrocínio às artes 
em seu país quando passou a atuar em solo brasileiro.
19  Noção lançada por Suzane Nossel, em 2004, no artigo Smart Power para a revista Foreign Affairs. 
Disponíve em https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smart-power Acesso em 
21/02/2019.
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 Esse panorama nebuloso da relação entre as políticas culturais e a diplomacia cultural 
é, mais uma vez, reforçado quando se observa a inquietação dos próprios especialistas e 
críticos de arte quanto a utilização das blockbusters como “produtos de exportação”. O artigo 
de Phillipe Célérier, Quando os museus viram mercadoria, para o Le Monde Diplomatique, 
publicado no Brasil em 2007, expõe a visão desses atores,

Não são nossos trabalhos científicos que estão na origem do projeto, mas uma vontade 
política com consequências diplomáticas e econômicas, pelas quais nos pediram que 
fabricássemos ideias que possam justificar alguns conceitos e obras-primas com apelo 
midiático. (CÉLÉRIER, 2007).

 Destarte, é flagrante a manipulação registrada no trecho transcrito de Célérier, bem como 
o incômodo de alguns atores envolvidos nesses projetos exposicionais, pois, se não são os 
conhecimentos especializados os faróis que guiam a análise e produção das blockbusters, o que 
seria então? O que está em jogo para a fabricação das narrativas apresentadas em exposições 
espetaculares? Esses questionamentos reforçam, mais uma vez, o fato da arte não ser um espaço 
autônomo, protegido de interesses que extrapolam os seus domínios criativos, o que justificaria 
a investigação em torno desses interesses, bem como a necessidade de decifrá-los. Isso se o 
compromisso que envolve este fenômeno da cultura contemporânea for a desconstrução de 
um discurso ingênuo sobre o campo artístico, para que ele não seja a porta de entrada de uma 
demagogia populista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Esse artigo procurou dar luz às exposições blockbusters enquanto um fenômeno 
subsidiado pela relação entre política cultural, especialmente a que está em vigor no Brasil 
via Lei Rouanet, e a diplomacia cultural. Mais do que oferecer respostas, buscou apresentar 
alguns indícios de uma relação ainda pouco conhecida para que, no futuro, seja possível 
aprofundar os estudos nessa direção a fim de que se compreenda onde, e para quem, estão os 
maiores ganhos provenientes desses eventos culturais.

 Certo é que as blockbusters não parecem ter se esgotado. Tanto que elas continuam 
sendo produzidas e distribuídas via Lei Rouanet com bastante sucesso. Os anos de 2017 e 
201820 - não cobertos pela tabela de Roloff (2017) – receberam inúmeras exposições que se 
enquadram nas características de blockbusters, o que prova que este continua sendo um objeto 
importante para investigação mais sistemática.

 Portanto, refletir sobre as exposições que são oferecidas ao público e se estas são 
reflexo de uma comunidade e de um anseio nacional verdadeiramente democrático, oferece 

20  A mídia nacional continua noticiando grandes eventos exposicionais que se caracterizam como 
blockbusters. Disponível em: https://www.metropoles.com/entretenimento/exposicao/retrospectiva-2017-as-10-
exposicoes-mais-marcantes-do-ano-no-brasil e <https://casavogue.globo.com/Colunas/Gemada/noticia/2018/12/
melhores-exposicoes-de-2018.html> Acesso em 21/02/2019.

https://www.metropoles.com/entretenimento/exposicao/retrospectiva-2017-as-10-exposicoes-mais-marcantes-do-ano-no-brasil
https://www.metropoles.com/entretenimento/exposicao/retrospectiva-2017-as-10-exposicoes-mais-marcantes-do-ano-no-brasil
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material imprescindível para que se possa viabilizar um projeto de acesso à cultura e às artes 
que dialogue com toda a sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. A política cultural: regulação estatal e mecenato 
privado. In: Revista Tempo Social – USP. Novembro, 2003.

BIJOS, Leila.; ARRUDA, Verônica. A diplomacia cultural como instrumento de política 
externa brasileira. In: Revista Diálogos: a cultura como dispositivo de inclusão. Brasília, 
v.13, n.1, ago, 2010.

 BOTELHO, Isaura. Dimensões da cultura: políticas culturais e os seus desafios. 
São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2016.

 CALABRE, Lia. Políticas culturais no Brasil: balanços e perspectivas. In: III 
ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, Maio de 2007. Faculdade 
de Comunicação/UFBA, Salvador – Bahia – Brasil. Disponível em https://repositorio.ufba.br/
ri/bitstream/ufba/138/4/Politicas%20culturais%20no%20Brasil.pdf Acesso em 25/03/2017.

CÉLÉRIER, Philipe. P. Quando os museus viram mercadoria. Le Monde Diplomatique 
Brasil, Fevereiro, 2007. Disponível em http://diplomatique.org.br/quando-os-museus-viram-
mercadoria/ Acesso em 25/03/2017.

COSTA, Ivan Freitas. Marketing Cultural. São Paulo: Atlas, 2004

CURVO, Isabela Sousa. e AMORIM, Lais Santos. A espetacularização dos museus na pós-
modernidade. In.: Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos 
(IXEBAM) – Cidade do México, 2017. Disponível em https://www.institutomora.edu.mx/
EBAM/2017/Ponencias/A%20espetacularizacao%20dos%20museus%20na%20pos%20
modernidade.pdf Acesso em 28/01/2019.

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2017.

DURAND, José Carlos. Política Cultural e Economia da Cultura. Cotia, SP: Atêlie Editorial; 
São Paulo: Edições Sesc SP, 2013.



1312

ESPECIAL, Ana Luisa Ferreira Braga. Arte versus Blockbuster: as exposições de impacto 
de arte contemporânea em Portugal. (Dissertação) Mestrado em Estudos Curatoriais, 
Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas-Artes, Portugal, 2007.

HARVEY, David. A acumulação via espoliação. In: O novo imperialismo. São Paulo: Editora 
Loyola, 2005. 

 ________. Neoliberalismo: história e implicações. São Paulo: Editora Loyola, 2008. 

HASKELL, Francis. Patrons and painters. New Haven and London: Yale University Press, 
1980.

MILLIKIN, Sandra. Blockbuster Art Exhibitions. In.: Encyclopaedia Britannica. Disponível 
em  https://www.britannica.com/topic/Blockbuster-Art-Exhibitions-36531 Acesso em 
14/02/2019.

PAIXÃO, Cleiton Daniel Alvaredo. De Vargas a Lula: os (des) usos da Política Cultural 
no Brasil. (Tese) Doutorado em Ciências Sociais. Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
– Faculdade de Filosofia e Ciências – Campus Marília. Marília, 2013.

RIBEIRO, Edgard Telles. Diplomacia Cultural: seu papel na política externa brasileira. 
Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2011.

ROLOFF, Bianka Nieckel da Costa. Jornalismo cultural e megaexposições de artes visuais 
no Brasil (2010-2016): mapa de um acontecimento espetacular. (Dissertação) Mestrado 
em Comunicação e Informação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação. Porto Alegre, 2017.

RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. Departamento de Administração, UFSC – 
Florianópolis, 2012. Disponível em http://www.academia.edu/11259556/Politicas_Publicas_-_
Maria_das_Gra%C3%A7as_Rua  Acesso em 23/03/2017

SANTOS, Myrian Sepúlveda. Museus brasileiros e política cultural. In.: Revista Brasileira 
de Ciências Sociais. Vol.19, nº55, junho/2004.

WU, Chin Tao. Privatização da cultura: a intervenção corporativa nas artes desde os 
anos 80. São Paulo: Boitempo, 2006.



Mesa XXV 

Políticas Culturais 
e Diversidades I



A
na

is 
d

o 
X 

Se
m

in
ár

io
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Po

lít
ic

as
 C

ul
tu

ra
is 

06
 a

 0
9 

d
e 

m
ai

o 
d

e 
20

19
 •

 F
un

d
aç

ão
 C

as
a 

d
e 

Ru
i B

ar
bo

sa
 •

 R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 •

 B
ra

sil

1314

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL DOS NEGROS E INDÍGENAS 
NO BRASIL: ENTRE OS AVANÇOS E RECUOS DAS 

POLÍTICAS CULTURAIS

Tamiles Santos Alves1

José Roberto Severino2 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar um quadro crítico da formulação 
de políticas culturais para a promoção da igualdade racial dos negros e indígenas 
no Brasil, tendo como base a atuação do MinC na formulação de editais específicos 
para essas populações. Antes fez-se necessário avaliar o modo como o discurso da 
igualdade racial passou a fazer parte da agenda política e, posteriormente, no campo 
cultural a partir das noções de raça, racismo e diversidade cultural.  

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Culturais; Políticas Públicas; Igualdade Racial, 
Diversidade Cultural. 

INTRODUÇÃO

A existência e a história dos negros e indígenas no Brasil são marcadas 
por um viés de subalternidade que foi construído desde a colonização. O discurso 
exclusivista do colonizador permaneceu como a voz oficial que negou - e continua 
negando - que as injustiças sofridas pelos negros e indígenas tiveram suas raízes 
cristalizadas na relação de poder estabelecida entre “dominador” e “dominados”, 
“explorador” e “explorados” nos anos fundantes da nação. Importa ressaltar que 
1  Mestre em Cultura e Sociedade pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em 
Cultura e Sociedade (IHAC/UFBA); Graduada em Comunicação Social com habilitação em Produção 
Cultural pela Faculdade de Comunicação da UFBA. E-mail: tamih.s.alves@gmail.com.
2 Professor da Faculdade de Comunicação e do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação 
em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. É pesquisador do Centro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura (CULT) e pesquisador associado do Diversitas. Desenvolve pesquisa 
e extensão em patrimônio cultural, produção cultural e audiovisual relacionadas à memória social. 
E-mail: beto.severino452@gmail.com.
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essa relação de poder sempre favoreceu a elite (formada por brancos ricos e mestiços que 
ascenderam socialmente) em detrimento de duas populações que foram excluídas e tiveram 
os seus direitos negados ao longo da história, ao passo que essa mesma elite segue usufruindo 
privilégios hereditários, se valendo deles, inclusive, na esfera política, dentro das instâncias 
de decisões, nas quais nem sempre os negros e indígenas estão inseridos.

Por que a maioria dos negros e indígenas continua em posições de subalternidade no 
Brasil? Porque o racismo, o genocídio e a desigualdade social ainda não foram superados na 
terra do mito da democracia racial? Por que o Estado brasileiro demorou para formular políticas 
públicas eficazes para inclusão dos negros e indígenas na sociedade? O que vem sendo feito 
atualmente no Brasil para os negros e indígenas terem acesso à políticas que tenham como 
foco a promoção da igualdade racial e, portanto, acesso à igualdade de oportunidades? Qual 
o papel dos órgãos federais que foram construídos para formularem políticas e programas 
destinados à essas populações? Que trabalho vem sendo feito no âmbito cultural por meio do 
Ministério da Cultura?3

“Promoção da igualdade racial” é uma máxima recente no Brasil e, é na tentativa de 
responder essas perguntas e averiguar o que vem sendo feito no país para a promoção da 
igualdade racial dos negros e indígenas no campo cultural, sobretudo, as medidas adotadas 
pelo Ministério da Cultura, que esse artigo se emprenha.  Reconhecemos que o caminho é 
calcado em ausências, avanços e retrocessos, mas acreditamos que as medidas tomadas no 
Brasil nos últimos anos podem ser consideradas a força motriz que vem ajudando o país a 
superar muitas injustiças. Ressaltamos, porém, que, as políticas públicas e, portanto as políticas 
culturais destinadas aos negros e indígenas não vieram de forma fácil, elas passaram a ser 
formuladas após as pressões e reivindicações que foram e são realizadas por essas populações 
que seguem sedentas de mudanças na sociedade brasileira.

Marcando território através da militância, auferindo empoderamento e lugar de fala, os 
negros e indígenas vêm se tornando partícipes da sociedade civil, ocupando ou pressionando 
as instâncias de poder que tratam das questões que tange a eles, seja através da representação 
de movimentos ou participação em conselhos ou colegiados de órgãos federais, estaduais 
e municipais que estão crescendo no Brasil. As reivindicações que estão sendo feitas pelos 
negros e indígenas no Brasil vem fazendo com que o Estado adote uma postura nunca tomada 
antes: a de construtor de políticas públicas para a  promoção da igualdade racial, as quais 
se explicam como políticas de correção do passado histórico, políticas compensatórias e 
afirmativas, políticas culturais, que tem como objetivo a inserção dos negros e indígenas na 
sociedade de forma igualitária e democrática.

3  Perguntas trabalhadas na dissertação de mestrado “Políticas Públicas para a promoção da igualdade 
racial dos negros e indígenas no Brasil: um olhar sobre a atuação Estado brasileiro e a experiência de São Paulo” 
defendida em 2018. 
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O BRASIL DE HOJE E OS RESQUÍCIOS DA COLONIZAÇÃO (RACISMO, 
GENOCÍDIO E DESIGUALDADE SOCIAL)

Pelo fato de a miscigenação ter sido levada a símbolo de explicação da nação brasileira, 
o Brasil criou para si a imagem de um “paraíso racial” capaz de manter pacífica a convivência 
entre as três raças. Ao exportar sua imagem para o mundo, mostrava-se diferente dos outros 
países que buscavam externar o racismo, ou melhor, o declarado ódio racial contra determinadas 
etnias, a exemplo dos Estados Unidos, que implantou a segregação racial contra os negros, 
e a África do Sul que instaurou o Apartheid. Como sabemos, o que mais se pregou aqui foi 
uma igualdade racial fajuta - o mito da democracia racial - que tenta enfraquecer a discussão 
em torno do racismo.

Segundo Munanga e Gomes (2016) “o racismo no Brasil se dá de um modo muito 
diferente de outros contextos, alicerçado em uma constante contradição” e alertam: “quanto 
mais a sociedade, a escola e o poder público negam a lamentável existência do racismo em 
nosso país, mais ele se propaga e invade as mentalidades, as subjetividades e as condições 
sociais e educacionais dos negros” (MUNANGA e GOMES, 2016, p. 181). Para Djamila 
Ribeiro (2018, p. 70), o racismo precisa ser tratado também pelos brancos: “é urgente que 
pessoas brancas discutam racismo pelo viés da branquitude, que se questionem”. Ela ressalta 
que “passou da hora de as pessoas brancas realmente se posicionarem contra o racismo no 
Brasil. Elas não podem mais se comportar como sinhás e senhores contemporâneos, que ainda 
nos querem no lugar determinado para nós” (RIBEIRO, 2018, p. 106).

Embora os negros sejam os principais alvos de racismo no Brasil, os indígenas também 
encontram-se como vítimas. Sendo um sistema de opressão, o racismo está enraizado em todas 
as áreas na sociedade. No que se refere à legislação, o Brasil não avançou muito na questão 
da punição do racismo. Recorrendo à história, lembramos que, após a abolição da escravidão, 
apenas em 1951 foi criada a primeira lei para punir o racismo no Brasil: a Lei 1390/51 (Lei 
Afonso Arinos), a qual não se mostrou muito efetiva por não ser tão rigorosa como deveria. 
Somente em 1989 surge a segunda lei contra o racismo no país: a Lei 7716/89 (Lei Caó), que 
determinava a igualdade racial, combate ao crime de intolerância religiosa. 

Em palestra realizada em 2017, Leandro Karnal explica que a Lei Afonso Arinos torna 
o racismo uma contravenção e não um crime exatamente. Conforme Karnal, “os juristas 
desqualificam o racismo como crime (que é inafiançável segundo a Constituição de 1988) para 
injúria racial (que é inafiançável)”4. Ao contrário do que afirma Leandro Karnal, a Ouvidoria 
da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) explica que a 
injúria racial passou a ser reconhecida como crime ao lado do racismo por meio do parágrafo 
3° do artigo 140 do Código Penal para preencher as lacunas da Constituição de 1988 que 
prevê apenas o crime de racismo.

4  Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=IRBrjKs6hT4> Acesso em: 20 Fev.  2019. 
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Além do racismo, o genocídio é o outro problema que afeta o país. Na obra “Em Defesa 
da Sociedade”, Michel Foucault (2002, p. 1) menciona que o termo “raça” não desaparece, 
mas é retomado em algo muito diferente que é o racismo de Estado. Ele trabalha o conceito 
de “biopoder” e “biopolítica” voltando-se para a Teoria Clássica da Soberania para analisar 
as guerras e as raças. Nessa teoria, o direito de vida e de morte era um de seus atributos 
fundamentais. Somente pelo fato do soberano poder matar é que ele exerce seu direito sobre 
a vida. É o direito de “fazer morrer” ou “deixar viver”, complementado pelo direito novo 
inverso: poder de “fazer viver” e “deixar viver”.  

Seguindo a perspectiva de Foucault, podemos afirmar que o Estado brasileiro é higienista, 
genocida e opera sob chaves exclusivistas desde a colonização. O Brasil é um país que 
legitima a violência contra os negros e indígenas, permitindo o extermínio dos indígenas pelos 
fazendeiros nas disputas pelas terras, bem como dos quilombolas, e a morte de milhares de 
jovens negros pela polícia em diversas comunidades periféricas do país, os quais são vítimas 
preferenciais das abordagens policiais. O genocídio praticado contra os negros e indígenas 
no Brasil data desde a colonização, mas não é somente essa triste realidade que choca. O 
que assusta é o modo como essa “máquina de matar” continua operando com vigor em pleno 
século XXI. Os indígenas e os negros são mortos aos milhares, e tal realidade acaba fazendo 
parte do cotidiano sem causar muito espanto por parte da sociedade ou do Estado.

Na “terra brasilis” não é somente o racismo e o genocídio que separam os negros e 
indígenas dos brancos. A desigualdade social que vem desde a colonização segue demarcando 
o lugar de cada um na história: os brancos ricos continuam detentores dos poderes e privilégios 
hereditários e os negros e indígenas vivem à margem da pobreza - aquém da riqueza que eles 
construíram e foi roubada pela elite de mando (brancos e mestiços). Elite essa que roubou 
o continente americano, retirando tudo o que puderam dos indígenas e devastou a África 
transformando os negros em meras mercadorias. E não é equívoco afirmar que o desfalque 
se mantém firme nos dias de hoje.

É evidente que a desigualdade social no Brasil é marcada pela questão racial.  Como 
muitas pessoas afirmam, no Brasil, a riqueza e a pobreza tem raça, fenótipo e endereço. Basta 
olhar para os bairros centrais e os bairros periféricos das cidades brasileiras para ver qual o 
lugar ocupado pelos negros, indígenas e brancos. O que existe aqui é um apartheid social 
que se apresenta na diferença entre a opulência usufruída pelos brancos ricos e a escassez e 
privação vivenciada pelos negros e indígenas pobres, ambos desamparados e sentenciados 
pela sociedade a viver na subalternidade, marginalidade e invisibilidade.

A desigualdade social se manifesta no Brasil de forma sistêmica e não somente na 
comparação entre riqueza e pobreza, mas no impacto que ambas causam na vida dos indivíduos, 
sobretudo, nas oportunidades desiguais. Enquanto os brancos ricos têm acesso à educação de 
qualidade, bem como os melhores empregos e salários, os negros e indígenas estão sujeitos 
a uma educação precária, aos menores salários, ao trabalho informal, e ao desemprego. Tal 
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realidade mostra que, como menciona Sueli Carneiro (2012, p. 91), a branquitude no Brasil 
funciona como “sistema de poder”, fazendo existir uma “absoluta prevalência da brancura 
em todas as instâncias de poder da sociedade”. Certamente, esse é um dos fatores que limita 
a mobilidade social dos negros e indígenas no país.

O DISCURSO RACIAL NO BRASIL E A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 
NO ÂMBITO POLÍTICO 

Desde a colonização a ambiência política brasileira tem sido dominada por uma minoria 
branca, uma elite de mando que adiou por muitos anos o debate sobre a questão racial na 
esfera pública. Detentores do poder, os mandatários brancos e mestiços buscavam decidir, 
sob suas perspectivas, o modo como os negros e os indígenas deveriam viver na sociedade 
brasileira: jogados ao léu, sobrevivendo à própria sorte. Tal realidade não poderia ser diferente 
no que se refere às políticas destinadas a essas populações, pois por muitos anos os negros 
e indígenas ficaram no último plano das políticas públicas, como se a existência de políticas 
voltadas para essas populações não fosse um direito.

Ao tratar das políticas culturais no Brasil, Albino Rubim (2007) menciona que elas são 
representadas por três tristes tradições: ausências, autoritarismo e descontinuidade. Podemos 
dizer que é nesse mesmo contexto que estão inseridas as políticas de igualdade racial para os 
negros e indígenas no Brasil, exceto no período de redemocratização, período que, ao nosso 
ver, os negros e indígenas passaram a ser escutados, tendo seus direitos reconhecidos por leis 
e, posteriormente, transformados em ações afirmativas, políticas compensatórias que visam 
uma certa “correção” do passado histórico brasileiro. Trataremos melhor sobre esse assunto 
mais à frente.

Voltando à Albino Rubim (2007), e nos aproximando do que ele nomeia de “ausência”, 
é possível afirmar que a carência e inexistência de políticas específicas para os negros e 
indígenas no Brasil datam de períodos decisórios na vida da população: o fim da monarquia 
e instauração da república. Após a queda da monarquia, tanto os negros quanto os indígenas 
foram submetidos aos paradoxos da República recém-formada - tão paradoxal quanto a 
própria nação. A República brasileira não significava “coisa pública”, como sugere o latim, 
pois no país o interesse público sempre esteve abaixo do interesse privado, ainda mais quando 
se trava de aumentar os privilégios dos brancos em detrimento de populações que foram 
demasiadamente exploradas.

Segundo Silva (2013), “décadas após a abolição, o Estado brasileiro ainda não havia 
incorporado ou sequer acatado a questão racial como objeto de intervenção Bgovernamental”. 
Construir políticas de igualdade racial para os negros e indígenas no Brasil, não seria uma 
tarefa da República Velha, como é de se esperar. Tal direcionamento só se daria com o passar 
do tempo, em períodos e gestões presidenciais diferentes. Durante os anos embrionários da 
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República Velha nenhuma medida foi criada pelo Estado brasileiro para indenizar os negros 
pelos anos de escravidão ou para integrar os indígenas na sociedade de uma forma mais 
humanizada. Muito pelo contrário: sobre os negros foi lançada a ação de “vigiar e punir” e, 
sobre os indígenas, a tutela, por serem considerados incapazes pelo Estado.

Se a ausência de políticas esteve relacionada aos negros após a abolição, foi nos anos 
finais da República Velha que o Estado resolveu intervir na condição social e cultural das 
populações indígenas. Porém, vale ressaltar que isso ocorreu de uma forma muito contraditória, 
já que as políticas indigenistas do órgão criado à época estavam focadas na tutela dos indígenas 
e na sua integração na sociedade. Esse órgão federal destinado a executar a política indigenista 
do país foi o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais 
(SPILTN), criado em 20 de junho de 1910, por meio do Decreto-Lei n.º 8.072, durante a gestão 
de Nilo Peçanha. O SPILTN passaria a ser conhecido apenas como Serviço de Proteção ao 
Índio (SPI) em 1918.

Na década de 1930 Getúlio Vargas chegou à presidência. Como se sabe, Vargas era um 
articulador da política da miscigenação, então havia um enfraquecimento no debate em torno 
dos negros e indígenas em seu governo. É possível afirmar que, mesmo não realizando ações 
tão efetivas, Vargas buscou “negociar” com ambas etnias realizando ações pontuais. No ano 
de 1943 Vargas decretou o dia 19 de abril como o Dia do Índio, através do Decreto - Lei de 
n° 5.540, de 2 de Junho de 1943 e, em 3 de julho de 1951 Vargas promulgou a Lei 1390/51 
(Lei Afonso Arinos), primeira lei a punir a discriminação contra os negros no país. 

Pulando do autoritarismo de Vargas ao totalitarismo dos Governos militares, na década 
de 1960, foi no regime Militar que surgiu em 14 de Julho de 1966 o decreto n° 58.821, 
que promulgou a Convenção n° 104 da Conferência Geral da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), sobre a Abolição Penal de Trabalhadores Indígenas. Pouco tempo depois, 
por meio da Lei nº 5.371 de 5 de dezembro de 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), substituindo o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), o qual teve o seu fim decretado 
após o reconhecimento da má gestão, da falta de recursos, e, sobretudo, após as denúncias de 
irregularidades cometidas por seus servidores. 

Manuela Carneiro da Cunha (2012) menciona que no início a Funai estava ligada 
ao Ministério do Interior e isso se tornou problemático à época. Posteriormente, a Funai 
vinculou-se ao Ministério da Justiça, tendo como responsabilidade a construção de políticas 
indigenistas, a promoção dos direitos dos povos indígenas, além da demarcação de suas terras.

No que se refere à população negra, em 1969 o Brasil ratificou a Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, criada pela ONU. Vale lembrar 
que essa convenção foi construída após a ONU instituir, em 1966, o dia 21 de março como o 
Dia Internacional contra a Discriminação Racial, em homenagem aos negros que morreram 
assassinados no “Massacre de Sharpeville”. 
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Silva (2013) sinaliza que, embora alguns documentos internacionais importantes sobre a 
questão racial tenham sido ratificados no Brasil durante a ditadura militar, o Movimento Negro 
Unificado sofreu constrangimento ao denunciar as desigualdades. “Nesse tempo”, explica, 
“negavam-se a desigualdade e a discriminação racial, a ponto de eliminar-se a pergunta sobre 
cor no censo demográfico de 1970” (SILVA, 2013, p. 1).  Esse fato é confirmado por Heringer 
(2002), ao afirmar que, “o Censo Nacional de 1970 não incluiu o quesito sobre raça ou cor 
em seus formulários” (HERINGER, 2002, p. 59).  Como menciona Sueli Carneiro (2012, p. 
68), “o Censo brasileiro tem contribuído para embranquecer o país”.

Como observado, ao invés de o Estado brasileiro avançar nas questões raciais do período 
pós-escravidão, buscando tornar-se uma República de fato democrática, o Estado continuou 
demonstrando através de suas ações e políticas - sobretudo, por meio da ausência delas - que 
o Brasil seguia influenciado por suas heranças escravocratas, por seu racismo e desigualdade 
estrutural. Não podemos afirmar que as leis e instituições criadas entre a gestão de Getúlio 
Vargas e dos militares resultaram em políticas de igualdade racial, pois estas só surgiram após 
o advento das políticas de ações afirmativas, como explicaremos a seguir.

Antes de apresentarmos o modo como as políticas de promoção da igualdade racial 
começaram a fazer parte da agenda política brasileira, é preciso compreender o caminho que 
nos permitiu chegar ao que chamamos de “promoção da igualdade racial”. Essa conquista só 
seria possível após o surgimento das ações afirmativas, mas vale registrar de imediato que, 
como salienta Santos e Silveira (2010, p. 41), as políticas de igualdade racial não se limitam 
apenas às ações afirmativas, estas são um dos direcionamentos daquelas. Conforme os autores, 
“há pelos menos três tipos de políticas ou ações de combate ao racismo e às desigualdades 
raciais: a) ações repressivas; b) ações valorizativas; e c) ações afirmativas”.  Diante do exposto, 
afirmamos que, embora haja diferença nos conceitos, as políticas de promoção da igualdade 
racial estão intrinsecamente relacionadas com as ações afirmativas, portanto uma não pode 
existir sem a outra. 

No período da redemocratização, a criação da Constituição Federal de 1988 representou 
um marco importantíssimo para os negros e indígenas no país. Segundo Silva (2013, p. 2) 
somente após a redemocratização e a Constituinte de 1988, ampliou-se a mobilização em 
torno da questão racial. No inciso primeiro do artigo 215 da Seção Cultura está escrito que 
“o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”.

Ainda na década de 1980 foi criada a Fundação Cultural Palmares (FCP), a qual tem 
como objetivo a preservação da arte e da cultura afro-brasileira, além de emitir certificações 
para comunidades quilombolas - esse documento reconhece os direitos das comunidades 
quilombolas e dá acesso aos programas sociais do Governo Federal. A Fundação Palmares 
está vinculada ao Ministério da Cultura, criado em 1985, na gestão de José Sarney, o qual 
criou em 1987 o “Programa Nacional do Centenário da Abolição da Escravatura”, que ficou 
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também sob responsabilidade do MinC. Em 1989 Sarney ainda sancionou a Lei n° 7.716 de 
5 de janeiro, que pune os crimes resultantes de preconceito de raça e cor, a qual não teve 
muita visibilidade nem efetividade, tanto que nesse mesmo ano, surgiu no cenário nacional 
a Lei 7716/89 (Lei Caó).

Após obter sucesso ao criar o plano real no Governo Itamar Franco, Fernando Henrique 
Cardoso (FHC) conseguiu chegar à presidência em 1994. No que se refere à questão racial, 
somente após a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo que ocorreu em 1995, o 
governo de FHC deu atenção à pressão dos militantes negros e passou a executar medidas que 
tangenciasse a população negra. Já para os indígenas, o Governo FHC deixou a desejar em 
vários pontos. Segundo Rosane Lacerda (2002) a primeira medida de FHC no campo indigenista 
foi trancar a discussão acerca do novo Estatuto dos Povos Indígenas, além disso, o governo 
FHC não se empenhou para agilizar a discussão e aprovação do texto da Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), o qual só foi aprovado pelo Senado em 2002. 

  Em 2003 Luís Inácio Lula da Silva chegou ao poder e não demorou muito para 
que medidas importantes para a população negra e indígena fossem adotadas. Segundo Sueli 
Carneiro (2012), com as iniciativas adotadas no Governo FHC após a Conferência Mundial 
contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância 
que ocorreu em Durban, na África do Sul, Lula aprofundou o compromisso com a erradicação 
das desigualdades raciais. No ano de 2003 foi criada a Secretaria Especial de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR), que passou a tratar de políticas específicas para os negros, e o 
presidente sancionou a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura 
afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental 
até o ensino médio. 

A Lei 10.639/03, em homenagem à Zumbi dos Palmares, instituiu 20 de Novembro (dia 
de sua morte) como o Dia Nacional da Consciência Negra, o que se constitui um avanço para 
população negra. Para contemplar também os povos indígenas, a Lei 10.639/03 foi alterada 
em 2008 para a Lei 11.645/08, tornando obrigatório o ensino da história e cultura indígena 
nas escolas também. 

Em 2008 o Presidente Luís Inácio da Silva sancionou a Lei 11.696, que institui o 
Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, a ser comemorado todo dia 7 de fevereiro. Em 
2010 através da Lei nº 12.288/2010 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, que está sob 
responsabilidade da Seppir. Ainda em 2010, Lula sancionou uma lei que criou a Universidade 
Federal da Integração Luso-Afro Brasileira, a UNILAB, a qual atua em cooperação com os 
países de língua portuguesa da África.

Dando continuidade às políticas implementadas no Governo Lula, em 2011 a presidenta 
Dilma Rousseff sancionou a Lei n° 12.519, que tornou o 20 de novembro (Dia da Consciência) 
feriado no país. Em 2012 foi sancionada a Lei de Cotas no âmbito do ensino superior, Lei nº 
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12.711. No que se refere à manutenção dos direitos dos povos indígenas o Governo Dilma 
Rousseff apresentou alguns retrocessos, sobretudo no tocante às demarcações das terras. 

Com o impeachment da Presidente Dilma Rousseff, Michel Temer entrou no poder 
atuando claramente a favor da bancada ruralista, e a única medida indigenista que o então 
presidente tomou em seu governo interino foi a aprovação do Decreto nº 9.010, de 23 março 
de 2017, o qual aprovou o Estatuto e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e das 
Funções de Confiança da FUNAI. Após o impeachment, a FUNAI - assim como outros órgãos 
federais - enfrentou tempos difíceis, que demandaram muito esforço por parte dos gestores, já 
que eles não puderam contar com a “vontade política” dos políticos que representam o povo 
no poder legislativo e executivo.

ENTRE OS AVANÇOS E RECUOS DAS POLÍTICAS CULTURAIS PARA A 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL: A ATUAÇÃO DO MINC 

Como se sabe, as políticas para negros e indígenas feitas pelo Estado brasileiro através 
dos órgãos federais estão distribuídas entre a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), ligada 
ao Ministério da Justiça, a Fundação Cultural Palmares (FCP), vinculada ao Ministério da 
Cultura e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que está sob 
responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos. Como se vê, são três órgãos específicos 
localizados em três Ministérios distintos, e isso faz com que as políticas para ambas as 
populações encontrem-se em dispersão. 

O cenário político brasileiro ficou caótico após o impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, sendo representado por uma instabilidade que atravessou o MinC, o qual, na gestão 
do então presidente Michel Temer passou por uma tentativa de extinção, transformou-se 
secretaria, e voltou a ter ao status de ministério após pressão da comunidade artística. Essa 
instabilidade que atingiu o MinC aprofundou-se ainda mais na gestão de Jair Bolsonaro, onde 
o MinC perdeu status de ministério e foi convertido na Secretaria Especial de Cultura, que 
está subordinada ao Ministério da Cidadania. 

Não é nosso papel neste artigo abordar a estrutura do MinC dentro da atual conjuntura 
política que se ele se encontra, mas mapear as ações que foram criadas dentro do ministério para 
que negros e indígenas fossem contemplados em políticas direcionadas à eles. Direcionamento 
este, que deve ser entendido como caminho para a promoção da igualdade racial. Tendo em 
vista que não teremos tempo de nos debruçarmos sobre todas as ações, resolvemos manter o 
foco nos editais formulados pelo MinC entre os anos de 2015 e 2018 - os únicos anos que o 
site oficial do MinC dá informações sobre o assunto em questão.  

Em 2015 o MinC lançou o edital “Prêmio Pontos de Cultura Indígenas”, um concurso 
que teve como objetivo “reconhecer e apoiar atividades culturais já realizadas ou em realização 
por povos indígenas, por meio de premiação, dando visibilidade às expressões culturais destes 
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povos”5. Este edital teve como o valor global 2.800.000,00, e deu 40.000,00 por prêmio. Foram 
classificadas 187 iniciativas culturais indígenas, porém apenas 50 iniciativas foram premiadas. 
Na área do Audiovisual foram classificadas 31 iniciativas como suplentes e somente 20 foram 
premiadas. Ao todo, foram premiadas 70 iniciativas6.

Ainda em 2015 foi lançado o “Edital Povos Originários do Brasil"6, o qual tinha como 
proposta “a seleção de projetos de pesquisa-ação em nível nacional sobre a memória dos 
“Povos Originários do Brasil” com foco no registro, na preservação, na difusão e no acesso 
aos bens do patrimônio cultural e da memória dos povos nativos brasileiros”. O intuito do 
MinC foi promover a geração de acervos digitais “oriundos de pesquisas de interesse científico 
para a memória dos bens culturais dos povos indígenas nacionais”7. Este edital disponibilizou 
80.000,00 (oitenta mil reais) por projeto. Houve inscrição de todas as regiões do Brasil e 99 
propostas foram habilitadas8. 

No ano de 2016 ocorreu a segunda edição do “Edital Povos Originários do Brasil”. 
Enquanto em 2015 não houve nenhuma iniciativa voltada para a população negra, em 2016 
foi criado o “Edital Longa BO Afirmativo”, o qual pode ser considerado o primeiro edital 
resultante de ação afirmativa, já que priorizou obras cinematográficas dirigidas por negros 
afro-brasileiros / negros. Foram aprovados três projetos que tinham como foco “a produção 
independente de obras cinematográficas de longa metragem de baixo-orçamento, inéditas, de 
ficção, com uso ou não de técnicas de animação, com temática livre9”. Somente 3 propostas 
foram aprovadas e cada projeto recebeu o valor de 1.250.000,00. 

Em 2017 o MinC criou vários editais para áreas distintas, mas não houve nenhum 
edital voltado para a questão racial. Já em 2018, o MinC inovou ao criar um edital que 
buscou contemplar os negros e indígenas de uma vez só, a saber: “Audiovisual Gera Futuro: 
Documentário Afro-brasileiro e Indígena”. Este edital buscou selecionar 10 projetos de 
produção independente de obras audiovisuais documentais, a partir de 52 minutos, inéditas, 
com temáticas voltadas à cultura afro-brasileira e indígena. O edital teve como valor total 

5  Site Oficial do MinC. Disponível em: <http://antigo.cultura.gov.br/web/guest/1026/-/asset_publisher/
iAfAnJ9Bu7Bp/content/premio-pontos-de-cultura-indigenas-scdc-minc/10883?redirect=http%3A%2F%2Fa
ntigo.cultura.gov.br%2Fweb%2Fguest%2F1026%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iAfAnJ9Bu7Bp%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_
count%3D1>. Acesso em: 20 Fev. 2019.
6 Disponível em: <http://antigo.cultura.gov.br/documents/10883/1313326/24.12.2015+Portaria+63.pdf/
ffe9427f-9ffb-405a-acce-0f9efda57804>. Acesso em 20 Fev. 2019. 
7  Site Oficial do MinC. Acesso em 20 Fev. 2019. 
8  Informação disponível em: <http://antigo.cultura.gov.br/
documents/10883/1325591/03.03.2016+Habilitados_PovosOriginarios.pdf/70307c34-8512-49bd-bd42-
2adb3bcc086d>. 21 Fev. 2019.  
9  MinC. Disponível em: <http://antigo.cultura.gov.br/web/guest/1025/-/asset_publisher/
y5caoMOvPkx4/content/edital-longa-bo-afirmativo-sav-minc/10883?redirect=http%3A%2F%2Fantigo.
cultura.gov.br%2Fweb%2Fguest%2F1025%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_y5caoMOvPkx4%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_
pos%3D1%26p_p_col_count%3D2>. Acesso em: 21 Fev.2019. 
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5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e o valor destinado a cada projeto foi 500.000,00 
(quinhentos mil reais)10. 

Esse edital foi formulado com o foco em cotas de caráter variado. Tangenciando a 
questão racial, 50 % dos projetos selecionados deveriam ser dirigidos por diretores negros e 
10% por diretores indígenas.  Além das cotas raciais, houve cotas regionais: 30% dos projetos 
selecionados deveriam ser destinados a projetos de produtoras sediadas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e 20% à produtoras sediadas na região Sul e nos Estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo. Por fim, no mínimo 50% dos projetos selecionados deveriam ser 
dirigidos por mulheres (cisgênero ou transexual/travesti) e 50% dos projetos deveriam ser 
dirigidos por novos diretores (que tenha dirigido no máximo 1 (um) longa-metragem finalizado 
e exibido em sala comercial ou não comercial)11. 

Como visto, embora tardio, é inegável que houve um esforço do MinC para que a 
questão racial fosse tomada como parte da cultura, afinal, a cultura é um modo de vida e as 
relações sociais oriundas dentro e por meio delas não podem ser ignoradas.  

CONCLUSÃO

Muitos dos problemas enfrentados pelos indígenas e negros no Brasil são resquícios do 
que se afirmou no período da colonização. Sobretudo, pela ideia de miscigenação que pregou 
a união dos três povos – mito sustentado por Gilberto Freyre em “Casa Grande e Senzala” 
- e acaba por camuflar os problemas estruturais do preconceito, do racismo, da exclusão e 
desigualdade social. O racismo persiste naturalizado no Brasil e, é ele, que, de forma ideológica, 
acaba por tentar colocar as “minorias étnicas” no lugar que o poder opressor/ colonizador 
reservou para elas (o lugar da margem, da subalternidade). 

Embora os negros e indígenas ainda possam pertencer a um quadro de desigualdade racial 
e social no Brasil, muitas coisas vêm sendo e podem ser mudadas a partir de posicionamentos 
críticos dos movimentos negro e indígena, acompanhado pelo desenvolvimento das políticas 
públicas e políticas culturais formuladas pelos órgãos federais.

Promover a igualdade racial no Brasil não é negar que o racismo existe, é assumi-lo 
como um produto da história da colonização brasileira que deve ser enfraquecido, combatido, 
e isso se dá pela articulação entre o campo da cultura, da política e do poder judiciário através 
da criação de políticas públicas, políticas culturais e leis que busquem contemplar os direitos 
fundamentais, sociais e culturais dos negros e indígenas no Brasil.  

O que se vê com a criação de editais específicos para negros e indígenas criados pelo 
MinC representa os avanços e recuos do ministério na questão racial. Embora a participação 

10 Informações disponíveis em: <http://cultura.gov.br/documentos/edital-documentario-afro-brasileiro-e-
indigena/>. Acesso em: 21 Fev. 2019. 
11  Idem. 
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do MinC seja tímida na formulação de ações, programas e projetos de políticas culturais 
que visam a promoção da igualdade racial não é equívoco nosso afirmar que o Ministério se 
esforçou neste sentido. 

Sinalizamos, por fim, que não existem políticas culturais sem um campo de atuação 
institucionalizado, autônomo e preparado para lidar com as demandas históricas da sociedade.  
Portanto, é imprescindível que o Estado brasileiro reveja a importância que o MinC tem 
enquanto ministério e que ele deixe de ser colocado como algo secundário. 
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MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALISMO: 
POLÍTICAS IDENTITÁRIAS E AS FRONTEIRAS DA 

DIVERSIDADE 

Clarissa de Almeida Gonzaga1

RESUMO: A globalização e os fluxos migratórios têm fomentado o debate na 
Europa sobre como lidar com as questões da diversidade. Entre os extremos da 
integração e da diferenciação, as correntes teóricas e práticas do multiculturalismo 
e do interculturalismo têm protagonizado as discussões. Nesta revisão teórica, 
diante da complexidade da realidade, entende-se que esses modelos se mostram, 
na verdade, complementares na busca por políticas públicas mais eficazes: um se 
destina ao nível macro, com a definição de diretrizes e normas governamentais, e 
o outro foca no nível micro, nas inter-relações do cotidiano em que a desigualdade 
e a discriminação se manifestam em múltiplas formas.

PALAVRAS-CHAVE: diversidade, identidade, multiculturalismo, interculturalismo.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a diversidade cultural na sociedade pós-moderna fomentou 
um forte debate sobre as questões sociais, políticas e econômicas resultantes desse 
novo marco. Na União Européia, a integração transnacional fomentou a mobilidade 
de cidadãos de seus países-membros e de outras nações, que tem gerado discussões 
acadêmicas e políticas sobre os efeitos da imigração, como questões de identidade 
e cidadania em um contexto multicultural.

Nas democracias ocidentais, essa agenda tem girado em torno do reconhecimento 
dos direitos de minorias e da acomodação de grupos étnicos de origem imigrante. 
Uma ampla gama de políticas foi desenvolvida não apenas para garantir direitos 

1  Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental na Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo de Minas Gerais; Mestre na Cátedra Unesco Cultural Policy and Management - 
University of Arts in Belgrade/Université Lumière Lyon 2 – clarissa.gonzaga@cultura.mg.gov.br
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civis e políticos básicos para esses grupos, mas também para sustentar seu reconhecimento 
na esfera pública e apoiar a expressão de suas identidades. Comumente chamadas de políticas 
de multiculturalismo, essa abordagem sobre a realidade da diversidade cultural visa mudar 
as normas da sociedade a fim de se reconciliar com as necessidades das minorias, para além 
de assegurar a aplicação igual e universal das leis, um princípio básico da democracia liberal 
(BANTING & KYMLICKA, 2012). 

MULTICULTURALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Como realidade sociológica, o multiculturalismo refere-se à pluralidade de culturas 
presentes no quadro social. Em perspectiva positiva, essa circunstância permite aos indivíduos 
viverem experiências menos insulares e desenvolverem abertura para diferentes práticas 
socioculturais (MALIK, 2013), que são importantes elementos para a prosperidade de democracias 
liberais. No entanto, o quadro social multicultural também incita questões de discriminação e 
desigualdade. Considerando o reconhecimento do multiculturalismo como uma premissa na 
sociedade pós-moderna, Yanasmayan (2011) apresenta dois outros entendimentos do termo 
que são dela resultantes: o multiculturalismo como filosofia e como política pública.

Como uma filosofia, o multiculturalismo é uma corrente de pensamento que reconhece 
os efeitos do desequilíbrio e da discriminação derivados do cenário social de diversidade, ainda 
que nas democracias liberais a igualdade formal tenha sido estabelecida no núcleo de suas 
normas e instituições. Portanto, a teoria do multiculturalismo abrange o reconhecimento não só 
da existência de diversos contextos étnicos, culturais ou nacionais, como também das relações 
de desigualdade implicadas na manifestação dessas variedades na esfera pública. Sobrepondo 
os princípios de igualdade e identidade, o multiculturalismo defende o reconhecimento da 
diferença, das especificidades socioculturais, na esfera pública (YANASMAYAN, 2011).

Taylor (in GUTMANN, 1994) apresenta esse debate sinalizando as duas formas de 
reconhecimento identitário originalmente apresentadas por Hegel: na dimensão privada, as 
identidades individuais são influenciadas pela relação do indivíduo com aqueles a quem ele 
estima, e assim seu reconhecimento é avaliado por seu círculo íntimo de pessoas. Na esfera 
social, as identidades são constantemente criadas e remodeladas por meio de trocas e do 
diálogo aberto entre grupos, instituições e indivíduos. Tendo a igualdade como princípio 
básico no contexto democrático, políticas de reconhecimento igualitário se mostram centrais.

Além de cumprir um princípio básico de uma sociedade democrática, Taylor argumenta 
também que a relevância do reconhecimento igualitário se baseia em evitar os efeitos da 
distorção e da opressão que a projeção de uma imagem inferior ou degradante pode criar em 
outra. Nesse sentido, o reconhecimento público de um grupo ou indivíduo é parte do processo 
de formação de identidades na dimensão social.
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(…) nossa identidade é parcialmente moldada por seu reconhecimento ou pela ausência 
dele, freqüentemente pelo não reconhecimento de outrem, e assim uma pessoa ou grupo 
de pessoas pode sofrer dano real, verdadeira distorção, se as pessoas ou a sociedade ao 
seu redor refletirem para eles uma confinante ou humilhante ou desprezível imagem 
de si mesmos. O não-reconhecimento ou o falso reconhecimento pode infligir danos, 
pode ser uma forma de opressão, de aprisionar alguém em um modo de ser falso, 
distorcido e reduzido. (TAYLOR in GUTMANN, 1994, p. 25).

Aceitando a premissa de que o reconhecimento forja a identidade, que a imagem de 
inferioridade impressa em grupos subjugados pelos dominantes contribui para reforçar essa 
relação de opressão, o multiculturalismo surge como uma abordagem filosófica que busca 
responder a essa desigualdade.

Como um processo político, o multiculturalismo é uma tentativa de administrar a 
diversidade, é uma política de reconhecimento na prática. Fundado na compreensão filosófica 
das sociedades multiculturais, o multiculturalismo como política pública está especialmente 
presente nas esferas da Educação e do Direito, visando reparar o equilíbrio entre as culturas 
hegemônicas e os grupos subalternos (LEHMANN, 2016).

Kymlicka (2012) também manifesta consonância com essa compreensão do 
multiculturalismo como um processo de contínua renegociação em direção à integração social 
e inclusão. Ele esclarece que, embora o multiculturalismo parta do pressuposto histórico de que 
a diversidade “inevitavelmente e apropriadamente gera alegações etnopolíticas diferenciadas 
por grupo” (p. 6), seu objetivo está relacionado à cidadania e à integração, filtrando essas 
reivindicações e moldando-as dentro da linguagem dos direitos humanos, das liberdades civis 
e da responsabilidade democrática.

Apesar do desenvolvimento teórico do multiculturalismo como uma filosofia, tomando 
o conjunto de experiências comumente identificadas neste campo de colocar a política do 
reconhecimento na prática, o multiculturalismo tem sido freqüentemente associado a uma 
abordagem trivial da diversidade cultural, que evoca a celebração da pluralidade etnocultural 
por “incentivar os cidadãos a reconhecer e abraçar a panóplia de costumes, tradições, música 
e culinária que existem em uma sociedade multiétnica” (KYMLICKA, 2012, p.4). Esse tipo 
de política tem sido amplamente criticado, pois tende a estigmatizar certos grupos dentro dos 
traços étnicos que podem ser facilmente comercializados, e que muitas vezes representam 
suas práticas superficialmente.

Essa deturpação do multiculturalismo na aplicação de políticas criou um equívoco sobre 
o que o termo realmente significa filosoficamente e um desrespeito pelo processo histórico 
de seu desenvolvimento na modernidade. No pós-Segunda Guerra Mundial, o princípio da 
igualdade de povos surgiu em resposta a ideologias que, ao longo do conflito, reivindicaram 
abertamente a superioridade de alguns grupos e culturas e o direito de governar os outros, 
seja por políticas racistas de imigração ou colonização. Segundo Kymlicka (2012), esse novo 
postulado da igualdade humana em escala global engendrou três ondas de movimentos políticos: 
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1) a luta pela descolonização; 2) a luta contra a segregação racial e a discriminação; e 3) a 
luta pelo multiculturalismo e pelos direitos das minorias, surgidos no final da década de 1960.

Para além de uma disputa sobre a compreensão apropriada da palavra, é essencial 
compreender as questões que envolvem diversidade cultural, identidades e igualdade, bem 
como as políticas desenvolvidas neste contexto. Portanto, a principal questão quando se 
trata desse paradigma como um conjunto de políticas é o apego excessivo às fronteiras da 
diversidade. De um modo que desconsidera a presença de múltiplas identidades e perspectivas 
mesmo dentro de um certo grupo, essas políticas comumente acabam por

administrar e institucionalizar a diversidade colocando as pessoas em caixas étnicas e 
culturais, definindo necessidades e direitos individuais em virtude das caixas nas quais 
as pessoas são colocadas e usando essas caixas para moldar as políticas públicas. Não 
é o caso de manter fronteiras e mentes abertas, mas do policiamento de fronteiras, 
sejam físicas, culturais ou imaginativas (MALIK, 2013).

Ironicamente, as políticas de multiculturalismo se apegaram demais à diversidade, ao 
ponto de não reconhecerem a diversidade dentro das comunidades minoritárias. Malik (2015) 
descreve essa questão como um estreitamento do espectro ideológico que começou com a 
associação de solidariedade mais a questões de etnia, cultura ou fé do que a afiliações políticas. 
Certamente, essas dimensões estão intrinsecamente relacionadas, mas a política ideológica 
foi substituída pela política identitária de tal forma que as pessoas estão menos preocupadas 
em determinar o tipo de sociedade que querem criar do que em definir a comunidade a que 
pertencem (MALIK, 2015).

Apesar das limitações que o termo “multiculturalismo” assumiu em face das políticas 
aplicadas em seu nome, o contexto social multicultural e suas questões permanecem. Nos 
esforços para encontrar novas respostas às questões da diversidade, as ideias de integração, 
valores comuns e identidade foram retomados na discussão política. Esta abordagem pós-
multiculturalista, com o objetivo de promover a integração, reconhecendo o pluralismo 
cultural e assegurando a inclusão social, econômica e política, baseia-se no conceito de 
interculturalismo. Nesse contexto, as políticas de identidade não devem apenas reconhecer a 
diversidade, mas também nutrir uma cultura receptiva que desafie a ideia do “outro”, visando 
à transformação do espaço público, das instituições e da cultura cívica (CANTLE, 2013). 
Para isso, o interculturalismo depende da interação transcultural, desafiando as fronteiras 
inerentemente fluidas e múltiplas da identidade.

INTERCULTURALISMO

Em meio à repercussão sobre as políticas de multiculturalismo, o interculturalismo 
surgiu como um novo termo que se refere à abertura do diálogo entre diferentes culturas que 
coexistem na sociedade. Na Europa, essas idéias foram promovidas pelo Conselho da Europa no 
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final dos anos 90, seguidas por outras organizações transnacionais nos anos 2000 (AGUSTÍN, 
2012). Na Declaração da Diversidade Cultural da UNESCO de 2002, essa visão estava nas 
direztrizes do documento, afirmando que “a riqueza cultural do mundo é sua diversidade no 
diálogo”. Em 2005, o Conselho da Europa estabeleceu a Declaração de Faro, com estratégias 
para desenvolver o diálogo intercultural como meio de garantir a paz; o Livro Branco sobre o 
Diálogo Intercultural publicado em 2008 detalhou possíveis abordagens políticas dentro deste 
conceito; o Relatório Mundial da UNESCO de 2011 reafirmou que “Investir na Diversidade 
Cultural e no Diálogo Intercultural” era a diretriz adotada no paradigma pós-multiculturalismo.

Dado o histórico debate sobre diversidade, o interculturalismo é uma narrativa política 
que, na prática, provavelmente existiu anteriormente, mas só mais tarde assumiu a forma de 
um conceito em políticas públicas. Desta forma, é um termo que não foi trazido da academia 
para a prática política - como foi o caso do multiculturalismo - mas sua epistemologia foi 
construída a partir das experiências políticas desenvolvidas no âmbito do multiculturalismo 
e do pós-multiculturalismo, e influenciaram novos desenvolvimentos teóricos (ZAPATA-
BARRERO, 2017).

No contexto europeu, o desenvolvimento do interculturalismo como conceito partiu 
da perspectiva da segurança internacional, com a Declaração de Faro propondo a cooperação 
cultural e o diálogo intercultural como uma forma alternativa de abordar conflitos na esfera 
geopolítica, para além de soluções militares. Nesse sentido, a interculturalidade se relaciona 
com a diplomacia e defende a não-estigmatização de civilizações inteiras, o que é comum 
nos discursos de oposição entre o Islã e o Ocidente (AGUSTÍN, 2012). Nesta perspectiva, 
argumenta-se que o uso dos termos maioria e minoria pode contribuir para um maior conflito e 
estigma quando apropriado pelas maiorias para ignorar a diversidade dentro das comunidades 
minoritárias e reproduzir a segregação.

Por outro lado, abster-se do contraste entre minorias/maiorias para reivindicar  integração 
pode flertar com o assimilacionismo. Sem reconhecer as relações assimétricas entre os diferentes 
grupos sociais, é difícil para as comunidades elaborar e defender suas reivindicações (AGUSTÍN, 
2012). Buscando um equilíbrio entre essas forças, teoriza-se o conceito de interculturalismo 
buscando solucionar o dilema criado pelo multiculturalismo e assimilacionismo, chamando 
a atenção para os conflitos culturais nas relações de micronível, para além de desenvolver 
discursos gerais nas iniciativas da macro-política.

Segundo Agustín (2012), o ajuste entre os dois opostos pode ser alcançado pela 
compreensão das fontes de conflito de duas maneiras: o isolamento das minorias e a imposição 
de maiorias. Como resultado desses extremos, as minorias ou reagem à separação do resto 
da sociedade ou são forçadas às práticas do grupo dominante. O diálogo intercultural é então 
centrado no reconhecimento recíproco, não apenas entre grupos e instituições, mas também 
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entre indivíduos, alcançando o espectro da vida cotidiana que os governos não conseguem 
penetrar.

Estando o interculturalismo na intersecção entre teoria e prática política, Zapata-Barrero 
(2017) afirma que o primeiro exercício teórico sobre o termo veio de Wood e Landry (2008), 
sob a perspectiva das experiências de política urbana, que influenciaram o programa Cidade 
Intercultural do Conselho da Europa e também resultou no Livro Branco sobre o Diálogo 
Intercultural, publicado em 2008.

o diálogo intercultural é entendido como um processo que compreende uma troca de 
opiniões aberta e respeitosa entre indivíduos e grupos com diferentes origens étnicas, 
culturais, religiosas e linguísticas e de patrimônio, com base na compreensão e respeito 
mútuos. Requer a liberdade e a capacidade de se expressar, bem como a disposição e 
capacidade de ouvir as opiniões dos outros. (COUNCIL OF EUROPE, 2008, p. 17)

Essa abordagem da diversidade em um nível micro - na relação entre indivíduos, aborda as 
questões de homogeneização das diferenças enfrentadas no modelo de política multiculturalista. 
Ao promover o reconhecimento mútuo a partir da perspectiva das pessoas, ao invés de uma 
perspectiva formulada pelo Estado, o diálogo intercultural é um modelo que pode acomodar e 
problematizar identidades mais complexas e fluidas do que aquelas determinadas nos limites 
do grupo minoritário. Zapata-Barrero (2017) explica essas identidades complexas como uma 
realidade da sociedade pós-moderna, na qual os limites da nacionalidade, por exemplo, podem 
representar apenas uma pequena parte da identidade de um indivíduo:

A realidade transnacional em que a maioria das pessoas vive hoje nos diz que, na 
maioria dos casos, o local de nascimento e/ou a nacionalidade não determinam as 
identidades públicas. Perguntar a alguém onde ele nasceu com o objetivo de obter 
uma ideia inicial de qual identidade pública ele possui não é tão evidente quanto era 
no passado. (n.p.)

INTERSEÇÕES ENTRE INTERCULTURALISMO E MULTICULTURALISMO

O interculturalismo incorpora muitos dos postulados da ideia filosófica de 
multiculturalismo apresentada por Kymlicka, buscando conciliar a liberdade individual e 
os princípios do liberalismo com o reconhecimento das diferenças, consideradas essenciais 
para a igualdade e a justiça social. Mas, segundo Rodríguez (2013), o interculturalismo visa 
mais do que alcançar a justiça formal - ou o reconhecimento do ponto de vista Estatal, nas 
palavras de Zapata-Barrero (2017), e atinge a justiça substancial. Isso significa que o modelo 
aborda não apenas os efeitos do reconhecimento da desigualdade, mas também as causas 
sociais e econômicas da desigualdade entre as comunidades. Para explicar melhor como o 
interculturalismo difere do multiculturalismo, Rodríguez (2013) evidencia três dimensões de 
comparação: metodológica, normativa e instrumental.
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Metodologicamente, o multiculturalismo na abordagem de Kymlicka presume que as 
desigualdades culturais e a definição de minorias e maiorias são determinadas por diferenças 
no tamanho ou proporção de cada grupo na sociedade, sendo a cultura dominante aquela 
em maioria numérica. No entanto, essa relação nem sempre se verifica. Na América Latina, 
por exemplo, as questões de desigualdade no reconhecimento e no poder socioeconômico 
freqüentemente estão relacionadas à cor da pele ou ao gênero, e o grupo oprimido comumente 
representa a maioria numérica da população. Nesse sentido, a interculturalidade enfoca as 
questões de desigualdade entre grupos, independentemente da proporção que cada comunidade 
representa no todo (RODRÍGUEZ, 2013).

Na dimensão normativa, mesmo considerando que tanto o multiculturalismo quanto 
o interculturalismo aspiram à igualdade entre culturas, o primeiro se concentra em alcançar 
a tolerância e a convivência, enquanto o modelo interculturalista busca fomentar o diálogo 
e a compreensão entre os grupos. Para isso, uma distinção importante deve ser feita entre 
tolerância e aceitação. Ao focar na tolerância, o multiculturalismo evoca a ideia de suportar 
as diferenças como se a troca de culturas não fosse positiva em si mesma, mas sim um fardo 
inevitável. Por outro lado, o interculturalismo não visa evitar o conflito, mas defini-lo como 
um espaço de diálogo - e aceitação - que é, em si mesmo, uma ferramenta importante para 
promover o respeito mútuo e a igualdade na cultura. A ideia é criar condições para mudanças 
estruturais na sociedade, isto é, atacar as causas da desigualdade com a redistribuição do poder 
político e econômico, para além do reconhecimento formal (RODRÍGUEZ, 2013).

Dessa forma, o interculturalismo entende que o reconhecimento deve vir como resultado 
da experiência de diálogo entre os indivíduos, não como uma premissa imposta pelo discurso 
do Estado. Como argumentado por Tubino (2003) em Rodriguez (2013), afirmar o valor 
de uma cultura a priori pode resultar em tratamento condescendente, enquanto exercer o 
respeito pelo outro através da abertura para o diálogo é uma maneira de desenvolver relações 
verdadeiramente simétricas e não coercitivas entre culturas.

Isso leva à terceira dimensão em que o multiculturalismo e o interculturalismo diferem: 
o valor instrumental de um e do outro. Enquanto o modelo de Kymlicka se concentra em 
garantir a justiça formal às minorias através do reconhecimento de seus direitos democráticos, o 
interculturalismo aspira a alcançar a justiça social dentro das estruturas de poderes econômicos e 
políticos que resultam em desigualdades culturais. Permitir que as minorias culturais mantenham 
suas práticas e diferenças como desejarem é o que o multiculturalismo propõe como um 
caminho para a igualdade. No entanto, esse reconhecimento ou sobrevivência não implica 
em uma relação equitativa com os outros, pois eles ainda podem permanecer subordinados à 
cultura dominante nos domínios social, político e econômico (RODRÍGUEZ, 2013).

Zapata-Barrero (2017) apresenta outra interpretação comparativa, fornecendo uma 
perspectiva adicional em que esses modelos podem coexistir e harmonizar. Sua visão pode 
ser descrita resumidamente como interculturalismo sendo uma política baseada em contatos, 
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enquanto o multiculturalismo é baseado em direitos e a integração cívica é uma terceira 
abordagem baseada em tarefas para lidar com sociedades diversas. Zapata-Barrero (2017) 
compara os paradigmas políticos do multiculturalismo (MCP), nacional cívico (NCP) e 
interculturalismo (ICP), evidenciando como as origens de cada conceito afetam sua narrativa e 
seus resultados, e finalmente propõe uma estrutura na qual eles não são mutuamente exclusivos, 
mas complementam-se.

Como o MCP foi desenvolvido com base em uma perspectiva teórica sobre o direito 
ao reconhecimento, ele evoluiu de uma noção abstrata de justiça para uma prática política 
orientada para a perspectiva do Estado, a instância que pode garantir direitos iguais. Nesse 
sentido, esse modelo não elaborou instrumentos ou estratégias que tratem da diversidade além 
do nível macro das diretrizes governamentais. (ZAPATA-BARRERO, 2017)

Além disso, ao lidar com as questões de cidadania e imigração, MCP e NCP acabam 
estreitando a compreensão da diversidade para a ideia de divisão entre cidadãos nacionais 
e imigrantes como os principais grupos em questão. Em consequência, é comum que estas 
políticas reproduzam um discurso em que os cidadãos nacionais não são sujeitos de políticas 
de diversidade, reforçando uma separação entre cidadãos de maioria nacional e cidadãos de 
minorias étnicas ou imigrantes. Isso leva ao fortalecimento da ideia do “outro” e ao desrespeito 
pela complexidade das identidades dentro dos grupos e entre as pessoas.

Essa narrativa de dicotomia entre imigrantes/cidadãos nutrida pelo MCP levou ao 
fortalecimento de visões radicais da integração cívica nacional, em um círculo vicioso que 
conecta os extremos opostos do assimilacionismo e do diferencialismo. Assim, essa tensão 
entre MCP e NCP pode ser mediada pela abordagem baseada em contatos do ICP, reorientando 
o foco de ambas as abordagens políticas para um meio-termo, com base no contato entre 
pessoas de diferentes origens, incluindo nacionais (ZAPATA-BARRERO, 2017).

Zapata-Barrero (2017) defende, assim, que todas as três abordagens têm seus propósitos 
relevantes e devem ser aplicadas conjuntamente em favor dos melhores resultados da outra 
parte. O multiculturalismo significa reconhecimento e igualdade de direitos, a integração 
cívica representa valores comuns básicos e, com isso, ambos os modelos contribuem para criar 
as condições necessárias para o diálogo intercultural: as “zonas de contato”. “A abordagem 
baseada em contactos do ICP não pode ser bem sucedida se uma gama mínima (mas limitada) 
de condições cívicas multiculturais e nacionais não for cumprida.” (p. 17)

Portanto, não é que o multiculturalismo e a integração cívica devam ser abandonados 
e substituídos pelo interculturalismo como o novo melhor modelo de política. De fato, essa 
nova abordagem surge como um instrumento adicional para abordar os problemas que vêm 
das experiências estabelecidas do MCP, preservando seus principais objetivos. Essa ideia vai 
ao encontro do argumento de Banting & Kymlicka (2012) de que, na prática, não houve um 
recuo das políticas de multiculturalismo como é reivindicado no discurso. Na verdade, o MCP 
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foi complementado com o ICP para ajustar os impactos negativos e preservar seus resultados 
positivos. O diálogo intercultural é um conceito criado a partir do reconhecimento da lacuna 
entre pressupostos teóricos e resultados práticos do multiculturalismo, buscando adequar a 
poítica pública aos ideais da teoria.

De acordo com Zapata-Barrero (2017), as políticas de multiculturalismo e integração 
cívica podem criar as condições para o contato entre grupos, mas essas iniciativas por si só não 
garantem que qualquer troca realmente aconteça. Nesse caso, as políticas interculturais são as 
que preenchem essa lacuna, garantindo que diferentes grupos e culturas interajam na esfera 
pública, tendo como princípio central a ideia de que o contato e a socialização na diversidade é, 
por si só, uma condição para desenvolver a confiança, solidariedade e sentimentos de adesão.

Em outras palavras, enquanto MCP e NCP trabalham no desenvolvimento do 
reconhecimento e integração macroeconômica através de diretrizes estatais, oriundas de 
uma discussão teórica da diversidade, o ICP surge da perspectiva da diversidade como uma 
experiência vivida, focando no nível micro de interação individual na esfera pública. Em 
coordenação, essas abordagens podem visar não apenas a justiça formal, mas também abordar 
as condições estruturais que causam a desigualdade na diversidade.

A maior parte do debate público em torno da migração e da diversidade é essencialmente 
focada no nível explicativo, buscando identificar os principais fatores que provocam 
tal emergência, ou nas estratégias que buscam invadir o poder político e os governos, 
mas muito menos é debatido sobre a política pública, os instrumentos que temos 
para prevenir e reduzir as condições que tornam isso possível. É aqui que o ICP pode 
desempenhar um papel central. (ZAPATA-BARRERO, 2017, p. 17)

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO INTERCULTURALISMO

No Livro Branco sobre o Diálogo Intercultural, o Conselho da Europa (COUNCIL 
OF EUROPE, 2008) associa frequentemente a interculturalidade a valores democráticos 
liberais, como os direitos humanos, a igualdade e a liberdade de expressão. Tentando conciliar 
a diversidade com a integração, a identidade europeia é apresentada como este conjunto 
de valores democráticos compartilhados que, na base do diálogo intercultural, podem unir 
diferentes culturas sem eliminar as distinções que fazem parte da diversidade e das múltiplas 
identidades das pessoas. Nesse sentido, a interculturalidade implica igualdade no processo 
de interação como forma de garantir inclusão e diálogo justo.

O diálogo intercultural pode ter vários objetivos, dentro do objetivo primordial de 
promover o pleno respeito pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado 
de direito. É uma característica essencial das sociedades inclusivas, que não deixam 
ninguém marginalizado ou definido como outsiders. (COUNCIL OF EUROPE, 2008, 
p. 17)
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No entanto, considerando que ela opera em uma estrutura de influência social e política 
desigual entre os grupos, o interculturalismoo requer uma compreensão mais delicada de 
como o diálogo pode se desenrolar em um ambiente de relações de poder desequilibradas. A 
eliminação da distinção entre minoria e maioria como princípio não significa que a neutralização 
desse desequilíbrio possa ser presumida na prática. De fato, obliterar essa distinção pode 
acabar sendo contraproducente, reproduzindo relações assimétricas entre grupos que não têm 
o mesmo acesso ao poder (AGUSTÍN, 2012).

Esta questão reforça a ideia de que o diálogo intercultural só pode ser eficaz se for 
coordenado com ações afirmativas e medidas de justiça formal que abordem a dinâmica de 
poder desigual. As políticas de diálogo por si só podem se transformar em demagogia, “como 
um mero gesto para manter os forasteiros calmos e divididos e distraí-los de suas posições de 
classe compartilhadas” (LEHMANN in RONIGER, 2017, p. 25) e a ação afirmativa isolada 
pode se transformar em conflito e mais divisão.

Outra maneira de evitar esse desvio é deixar claro o entendimento de que o diálogo 
intercultural, mais do que um instrumento de política, é um valor em si. São a socialização e a 
interação que impedem o reforço de estereótipos e preconceitos e permitem maior integração. Por 
sua vez, a integração traz compreensão mútua e acesso igualitário à esfera pública (AGUSTÍN, 
2012). O diálogo entre as culturas requer esse espaço comum de intercâmbio e, dessa forma, 
pode participar de um terceiro passo no desenvolvimento da igualdade na diversidade cultural: 
além de transformar a estrutura socioeconômica que causa relações desiguais, acaba participando 
da criação de uma cultura de abertura para o diferente (RODRÍGUEZ, 2013).

Quando se trata de promover a integração, a diferença entre o ICP e o NCP está 
essencialmente no escopo no qual cada uma dessas abordagens está focada, de modo que o 
domínio no qual as políticas são desenvolvidas afeta o modo como a imposição da integração 
se desenrola. Enquanto o interculturalismo lida com micro-relações e encontros locais, a 
integração cívica assume uma gama de medidas de jurisdição nacional. Essas iniciativas 
devem coexistir e ser compatíveis para garantir espaços para intercâmbios interculturais em 
nível micro, ao mesmo tempo em que fomentam o envolvimento da sociedade nesse processo 
em um nível mais amplo.

Isso é especialmente delicado no contexto europeu, em que as instituições que lideram 
o desenvolvimento dessas políticas, como o Conselho da Europa e a Comissão Européia, 
devido a sua própria constituição transnacional, não podem alcançar nenhum desses domínios 
e, portanto, acabam definindo diretrizes voltadas para o nível regional e para atores locais sem 
afetar diretamente a legislação nacional. Em consequência, a responsabilidade de desenvolver 
competências para o diálogo num ambiente multicultural recai sobre os cidadãos e, desse 
modo, não existe uma mudança de paradigma garantida. (AGUSTÍN, 2012)
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A Federação Internacional dos Conselhos de Artes e Agências Culturais (IFACCA) 
realizou uma pesquisa em 2009 com sua rede de membros para reunir ideias e práticas relacionadas 
ao paradigma do diálogo intercultural como uma nova prioridade para os formuladores de 
políticas artísticas e culturais em todo o mundo. A pesquisa foi respondida por indivíduos 
de 51 países e pela Comissão da UE, incluindo representantes de organizações membros do 
IFACCA, especialistas em sua rede internacional de pesquisadores, profissionais de artes e 
ONG. (CLICHE & WIESAND, 2009)

Os resultados mostram que, de fato, a idéia de criar uma política centralizada de 
interculturalismo não se encaixa nos diferentes contextos locais, que impõem vários desafios que 
uma única estratégia nacional ou global dificilmente pode delinear. Isto significa que, embora 
as estratégias e programas de financiamento de grande envergadura sejam importantes para o 
desenvolvimento de políticas de diálogo intercultural, estas políticas devem ser concebidas e 
executadas em nível local com participação ativa de agentes não governamentais, permitindo 
a concepção de iniciativas que reflitam a realidade e a interação cultural próxima do cotidiano 
em que as pessoas vivem e trabalham. (CLICHE & WIESAND, 2009)

Por exemplo, na perspectiva das políticas artísticas, as condições para o intercâmbio 
cultural e a interação dos artistas podem variar de acordo com os diferentes grupos ou indivíduos 
envolvidos, que podem manifestar diferentes perspectivas culturais de mundo. Neste contexto, 
é importante identificar, em primeiro lugar, as barreiras e os desafios que os artistas de diversas 
origens enfrentam, para depois projetar espaços de diálogo intercultural mais adequados a 
essa realidade.

Para esse fim, de acordo com a pesquisa, em alguns países o diálogo intercultural é 
visto como dependente de reconhecimento e promoção da diversidade cultural, e assim os 
programas de introdução que promovem diversidade são considerados um pré-requisito, ao 
menos quando se trata de promover o diálogo intercultural pelas artes. Por exemplo, algumas 
políticas oferecem apoio a artistas e organizações artísticas de diversas origens culturais para 
que desenvolvam as capacidades para participar de programas de financiamento de artes e 
cultura em igualdade de condições. Outros exemplos incluem iniciativas que visam estimular 
a visibilidade e conscientização sobre projetos e artistas de várias perspectivas culturais por 
meio da distribuição de subsídios diretamente direcionados a esses agentes.

Em outra evidência de como o diálogo intercultural é mais bem compreendido em uma 
perspectiva local, a pesquisa da IFACCA mostra que uma de suas principais ações na política 
artística, a promoção do intercâmbio cultural entre países, está passando de uma agenda 
diplomática para uma abordagem mais orientada a projetos, incluindo subsídios de viagem, 
bolsas de estudo, programas de residência artística, de turismo, etc.

O apoio à mobilidade e interação entre artistas e profissionais da cultura em projetos 
concretos leva não apenas a múltiplos encontros, em vez de eventos pontuais, como 
também permite que o processo de diálogo gere novos níveis de compreensão, bem 
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como formas potencialmente novas e diversificadas de expressão cultural. De fato, 
parcerias lideradas por artistas através das fronteiras abriram novos corredores para 
o diálogo. (CLICHE & WIESAND, 2009, p. 17)

Estas são algumas das questões que mostram como uma visão doutrinária ou universal 
do interculturalismo não é frutífera, e sua contribuição para a diversidade e para políticas 
identitárias depende do método, que deve ser adaptado para se encaixar na realidade de cada 
sociedade, acompanhado por outras medidas de reconhecimento e integração no nível micro 
das trocas culturais.
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A DIVERSIDADE CULTURAL: DO DISCURSO À 
PRÁTICA E DAS POLÍTICAS À ACÇÃO

Isau Joaquim Meneses1

Leonilde Chiulele2

Denise Malauene3

RESUMO: Este artigo discute até que ponto é que a questão da diversidade cultural 
é tida em conta do discurso à prática e das políticas culturais às acções. Ele tem 
por finalidade trazer evidências sobre o grau de respeito e reconhecimento da 
diversidade cultural em Moçambique. Para o efeito, toma como documentos de 
análise a convenção sobre a protecção e a promoção das diversidades de expressões 
culturais, a Constituição da República de Moçambique e a Política Cultural de 
Moçambique. Do ponto de vista metodológico, privilegiou-se a consulta bibliográfica 
e brain-storming. Como resultado apresentam-se evidências de como tem sido 
tratada a questão da diversidade cultural tanto a luz das políticas como nas acções 
governativas.

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade Cultural, Promoção, Respeito, Tradições.

I. INTRODUÇÃO

A diversidade foneticamente é um termo simples, porém, quanto ao significado 
e conteúdo, é absolutamente complexa. Como refere Lévi-Strauss (2012:13), 

“para compreender como e em que medida, as culturas humanas deferem 
entre si, se estas diferenças se anulam ou contradizem, ou se concorrem 
para formar um conjunto harmonioso, devemos, em primeiro lugar, traçar 
o seu inventário. Mas é aqui que as dificuldades começam, porque nós 
devemos aperceber-nos de que as culturas humanas não diferem entre si 
do mesmo modo, nem no mesmo plano’’. (...)

Perante à ausência desse tal inventário sem dominarmos a caracterização 
das diversidades culturais que temos, bem assim a relação que se estabelece entre 
1  Doutorado, Instituto Superior de Artes e Cultura, isaumeneses@gmail.com
2  Licenciada, Instituto Superior de Artes e Cultura, leochiulele@gmail.com
3  Mestrada, Universidade Eduardo Mondlane, racimalauene@gmail.com
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elas, fica óbvio que a nossa abordagem corre o risco de se alicerçar num cadafalso, pois, por 
imperativo da necessidade científica e das circunstâncias que se nos impõem, temos que abrir 
e desenvolver este debate sobre as diversidades.

Como se pode denotar, quando o termo diversidade se acopula a cultura, se torna ainda 
mais complexo, pois, gera essa tal expressão ou noção que normalmente, muitos querem, 
muitas vezes pronunciar, mas poucas vezes respeitar.

Esta reflexão, tem como principal objectivo, discutir e demonstrar quão a diversidade, 
no contexto moçambicano, se exprime mais na teoria e ou nas políticas do que em acções 
práticas. E isto, se fará, não só por formulações filosóficas e discursivas mas também buscando 
evidências do campo empírico das indústrias culturais e do quotidiano da praxis políticas, 
nacionais e de outras partes do mundo.

Uma diversidade per si, pode ou não engendrar culturas diversas. Mas a cultura, pelo 
menos vista na acepção Tayloriana, compreende necessariamente um conjunto diverso de 
elementos culturais, como o conhecimento, a religião, o direito, a arte, os hábitos e costumes 
e demais aptidões que o indivíduo interioriza enquanto membro duma sociedade (Martínez, 
2009: 45).

Quando temos um recipiente repleto de pregos, porcas, chaves, etc, estamos perante 
uma diversidade de coisas; mas não necessariamente de uma diversidade cultural. No entanto, 
quando estamos perante um grupo de indivíduos composto por um chinês, um paquistanês, um 
italiano e um moçambicano por hipótese, estamos seguramente em presença de uma diversidade 
cultural porque por detrás de cada um deles, há uma ou mais culturas específicas subjacentes.

Mas afinal, o que é isso de diversidade cultural?

A Diversidade cultural refere-se à “multiplicidade de formas pelas quais as culturas 
dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre e 
dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural manifesta-se não apenas nas variadas 
formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o património cultural da humanidade 
mediante a variedade das expressões culturais, mas também através dos diversos modos de 
criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que 
sejam os meios e tecnologias empregados”4.

Tendo em conta a essência desta definição, aquilo que acontece no quotidiano das 
indústrias culturais e criativas e no mundo da política, vale a pena apresentar algumas indagações:

•	 Já imaginaram quão é ou não respeitada a questão da diversidade cultural, nos chamados toque 

nices, das empresas de telecomunicações móveis?

4  http://www.cultura.gov.br/politicas5/-/asset_publisher/WORBGxCla6bB/content/convencao-sobre-a-
protecao-e-promocao-da-diversidade-das-expressoes-culturais/10913
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•	 Já tentaram avaliar, quão se respeitam ou não, a questão da diversidade cultural nas publicidades, 

que se disseminam a nível nacional e não só, já que agora as rádios e as televisões nacionais, graças 

a internet e outras tecnologias, são ouvidas e vistas além fronteiras?

•	 Já tentaram compreender dentre os poucos mecenas nacionais, até que ponto e quantos teêm em 

conta o respeito e reconhecimento pela diversidade cultural, na escolha de artistas com quem tra-

balhar em regime de exclusividade?

•	 Já tentaram perceber, qual o lugar desta questão, quando se denomina as diversas campanhas na-

cionais, seja elas de carácter militar ou paramilitar, de inspecção ou de outra índole?

Do ponto de vista político, normalmente nos processos eleitorais, os concorrentes, 
inscrevem-se e participam em massa. No entanto, nos resultados eleitorais os primeiros dois 
ou três delegados, regra geral, são sempre ocupados basicamente pelos mesmos; os habituais, 
quer na sequência, quer na alternância. É assim em Moçambique e não só. Se não, vejamos:

Nos Estados Unidos de América (EUA), o poder político gira entre os democratas e 
os republicanos. Em Portugal, desde a revolução ou golpe de estado de 25 de Abril de 1974, 
basicamente a alternância de governação e ocupação dos lugares cimeiros, giram entre o 
partido socialista e o partido social-democrata, entre outros países.

Por onde andamos, dentro e fora do país, fomos sempre ouvindo:

Tribalismo não; racismo não. Mas na hora da distribuição do pão, as decisões e as 
atitudes se enraízam e se escudam noutra razão. E como é que fica a diversidade cultural? 
Quem dela, às cegas cuidará?

Isto é, sem olhar para a sua origem étnica, sua relação familiar, sua raça, suas amizades, 
sua religião, sua simpatia e sua filiação partidária.

O normal é, muitos dizerem sim no papel e no discurso de dia, e à noite não, na prática 
e na acção. Ou seja, muitas vezes o que encontramos nas leis, políticas e discursos, não é o 
que se reflete no dia- a-dia. Daí que há toda a necessidade de tudo se fazer, para que o respeito 
pela diversidade cultural, seja uma realidade em todos os campos:

Na política, na academia, em diversos lugares públicos e privados, na religião, nos 
partidos políticos, nas organizações da sociedade civil, nas indústrias culturais criativas, entre 
outros campos. 

O respeito pela diversidade cultural e o consequente desencadeamento e promoção 
de acções e políticas, que contribuam para a amenização dos impactos negativos do não 
reconhecimento e valorização da diversidade cultural, constituem traços que corroboram com 
todo o conjunto de acções e políticas que visam promover a inclusão, concorrendo assim para 
a construção duma sociedade cada vez mais sã e coesa.
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Para que tal aconteça, é necessário que se conheça as marcas que fazem a diferença 
entre as diferentes culturas e se reconheça as suas importâncias, incluindo os valores que cada 
uma destas marcas pode trazer para as culturas congéneres, como mais-valia. Por exemplo, 
a cacana, que normalmente os cidadãos do centro de Moçambique não acham muita graça 
como iguaria pelo seu amargor, pode ganhar outro significado, quando estes souberem que 
ela tem um valor medicinal relevante para o homem. 

No entanto, como acontece noutras áreas, nem tudo se endireita com políticas, leis e 
medidas administrativas. Factos há, que precisam de inculcação de certos valores, pensamentos 
e atitudes, como é o caso da tolerância perante o que lhe é diferente ou estranho.

Se quisermos recorrer às línguas moçambicanas como exemplo, veremos que não 
obstante a existência de muitas similaridades em certas palavras, o que é característico em 
línguas bantu, há certos termos cuja variância é muito bizarra entre línguas que se falam no 
mesmo país, isto é, em Moçambique, se não vejamos:

O termo que em chinDau, significa mentir ou mentira, em macua significa fazer 
relação sexual;

A palavra que em chiSena designa parte do reprodutor masculino, em bitonga é um 
mero apelido. Como estes, há muitos outros casos. 

Segundo De Paula e Duarte (2009: 353-354) “ a falta de trabalhos extensivos de 
discrição linguística, a pouca literatura existente nessas línguas, além da escassez de estudos 
dialetológicos contribuem para um quadro de indefinição na quantidade exacta de línguas 
faladas no país. ’’ (...)

A indefinição acima referida, reflecte-se também na clarificação de fronteiras entre 
línguas e suas variantes ou dialetos, bem assim na génese de significados dos termos, o que 
ajudaria a compreender a origem e o sentido dos significados de determinadas palavras. O 
que em última instância igualmente contribuiria para perceber ou diminuir a estranheza de 
certas diferenças etnolinguísticas. 

Nestas circunstâncias, o mais importante é que os cidadãos sejam educados desde 
a tenra idade, a serem tolerantes e de alguma forma indiferentes perante certas diferenças 
ou algo estranho, pois, a diversidade cultural é tão importante quanto outras diversidades. 
Aliás, como realçam Lipovetsky e Serroy (2013:160) (…) “ A mundialização das trocas não 
deveria obstar à diversidade cultural, devendo esta, pelo contrário, ser elevado à categoria de 
“ património comum da humanidade” e considerada tão vital “ para o género humano como 
a biodiversidade o é no domínio da vida.”” (...) 

Assim, nem as culturas tidas como minoritárias, terão ” vergonha” ou receio ou ainda 
qualquer tipo de inibição para exprimir qualquer termo, manifestação cultural, sentimento 
ou mesmo hábitos e costumes perante outras, nem as tidas como maioritárias, procurarão 
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vilipendiar ou tratar com estranheza as manifestações de expressões culturais de outras 
comunidades diversas.

II. ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECONHECIMENTO E RESPEITO PELA 
DIVERSIDADE CULTURAL EM MOÇAMBIQUE 

A preocupação da construção duma nação una, onde os indivíduos se guiam pela 
unidade na diversidade, em Moçambique, de forma politicamente activa, remonta dos tempos 
do início da luta de libertação nacional, corporizada no slogan,  “ Viva a Unidade Nacional”, 
cujo mentor foi Dr. Eduardo Mondlane.

Para efeito da presente reflexão, tomaremos como documentos basilares de análise, a 
convenção sobre a protecção e a promoção da diversidade de expressões culturais, a Constituição 
da República e a política cultural de Moçambique e estratégia de sua implementação.

2.1.  A convenção sobre a protecção e a promoção da diversidade das expressões 
culturais

A existência de diferenças culturais ou da diversidade de expressões culturais, foi e é 
um dos fenómenos que sempre caracterizou, as sociedades humanas.

A forma como os indivíduos, grupos, comunidades, líderes comunitários e ou governos, 
foram tomando, na gestão, maximização, é que se foi diferenciando consoante concepções e 
filosofias assumidas, bem assim, as políticas adoptadas pelos governos.

No entanto, nos meados do século XX, isto é, nos anos 60, com o despertar dos 
movimentos libertários dos povos africanos e não só, aumentaram as preocupações e o interesse 
de ver a questão do respeito pelas diversidades culturais resolvida.

O menosprezo pelas culturas locais, por parte dos governos coloniais, particularmente 
os portugueses, nos últimos 500 anos, o surgimento e implementação do regime do Apartheid, 
na África do Sul, mormente no século XX e as guerras étnicas havidas nos finais do mesmo 
século, no Burundi, na Ruanda, entre outros países, são alguns dos exemplos que catapultaram 
a necessidade de melhorar as políticas nacionais, regionais e internacionais, a favor do respeito 
pela diversidade cultural, o que em última instância constitui a luta contra a violação dos 
direitos do homem e das liberdades fundamentais do mesmo.

Aqui, é importante realçar qual foi a essência do Apartheid, enquanto sistema de 
governação que fomentou a extrema falta de respeito e de reconhecimento pela diversidade 
cultural na África do Sul. 

Como refere Gamela (2002:26), o termo apartheid refere-se ao sistema de segregação 
racial instaurado na África do Sul. Este sistema segregacional era tão estruturalmente complexo 
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que se caracterizava por princípios, classificação e níveis de segregação próprios. Quanto aos 
princípios, importa realçar que existiam dois, a saber:

•	 Princípio da diferenciação - correspondia às diferenças que se estabeleciam entre indivíduos, com 

base na raça, cor e ou nível de civilização, por oposição a assimilação;

•	 Princípio da manutenção e da perpetuação da individualidade (identidade) – estava relacionada 

com os diferentes grupos de cor de que a população se compunha e do desenvolvimento separado 

destes grupos, de acordo com a sua própria natureza, as suas tradições e as suas faculdades, por 

oposição à integração.

Os níveis de segregação se estruturavam em três:

•	 Microssegregação – que consistia na criação de espaços públicos específicos para brancos e não 

brancos, como por exemplo, lavabos, salas de espera, carruagens de comboio, entre outras;

•	 Mesossegregação – que correspondia à separação de indivíduos por bairros residenciais, consoante 

a dicotomia brancos e não brancos, atribuindo-se designações especiais aos bairros habitados por 

negros. Soweto é exemplo disso.

•	 Macrossegregação – que era à separação de populações em territórios próprios tidos como reservas 

nativas (Ibid.)

Na sequência de todo este percurso e como corolário de esforços multifacetados de 
diferentes países e governos do mundo, as Nações unidas, através da sua organização que cuida 
da educação, ciência e cultura ( UNESCO), aprovou em 20 de Outubro de 2005, a convenção 
sobre a protecção e a promoção da diversidade de expressões culturais, convenção esta que 
Moçambique ratificou em 20065.

2.1.1. Da convenção sobre a protecção e a promoção da diversidade de expressões 
culturais

A aprovação e entrada em vigor da convenção sobre a protecção e a promoção da 
diversidade de expressões culturais, não vem do acaso. Ela surge como consequência da 
aprovação e implementação de vários outros instrumentos jurídico-legais das Nações unidas 
e não só.

Deste conjunto de instrumentos, podemos destacar a declaração universal sobre a 
diversidade cultural, adoptada na trigésima primeira sessão da conferência geral da Organização 
das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura (UNESCO), havida à 02 de Novembro 
de 2001.

5  In www.jornalnoticias.co.mz, consultado às 22:22 do dia 21 de Novembro de 2018
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Esta declaração surge no interesse de a UNESCO, garantir a realização plena dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais, proclamados na declaração universal dos direitos 
do Homem e em demais instrumentos jurídicos, universalmente reconhecidos, designadamente 
dois pactos internacionais de 1966, referentes aos direitos civis e políticos e aos direitos 
económicos, sociais e culturais.

Quatro anos mais tarde, mais concretamente em 2005, de 3 à 21 de Outubro, a UNESCO, 
reuniu-se em Paris, na sua trigésima terceira sessão, onde adoptou a convenção sobre a 
protecção e a promoção da diversidade de expressões culturais.

Esta convenção compreende 4 partes a saber:

•	 Parte I- Objectivos e princípios orientadores, plasmados respectivamente nos artigos 1 e 2;

•	 Parte 2- Corporizada por um único artigo relativo ao âmbito de aplicação;

•	 Parte 3- Sobre definições

Aqui são apresentados os principais conceitos, quais sejam: a diversidade cultural, 
conteúdo cultural, expressões culturais, actividades, bens e serviços culturais, indústrias 
culturais, políticas e medidas culturais e interculturalidade.

Parte 4- Direitos e obrigações das partes 

Esta é a parte da convenção mais longa e substancial e que por sinal, constitui a última. 
Ela parte do artigo 5, relativo à regra geral, referente aos direitos e as obrigações, até ao 
artigo 35 que estipula quem e como se efectua o registo da convenção, passando por vários 
outros artigos, como sejam: o artigo 6, referente aos direitos das partes ao nível nacional, o 
artigo 7 inerente a medidas para promover as expressões culturais, o artigo 11, que fala sobre 
a participação da sociedade civil, artigo 12 sobre a promoção da cooperação internacional, 
entre outros.

2.2. Da Constituição da República

Do ponto de vista jurídico-legal, a questão da diversidade cultural, ainda que de forma 
indirecta mas positivista, vem plasmada na Constituição da República de 2004 através de três 
artigos designadamente: artigo 35 “Princípio da universalidade e igualdade’’, que reconhece 
a igualdade de direitos dos cidadãos perante a lei sem distinção da cor, raça, sexo, origem 
étnica, religião, grau de instrução, entre outros distintivos;

Artigo 39 referente a “Actos contrários à unidade nacional’’, o qual pune a todos os 
indivíduos que hajam contra a unidade nacional, que prejudique a harmonia social, que crie 
divisionismo ou situações de privilégio ou descriminação com base na cor, raça, sexo, origem 
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étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, posição social, condição física ou 
mental, opção política, etc;

E, artigo 44 inerente a “Deveres para com os seus semelhantes”, o qual ressalva os deveres 
que os cidadãos têm, de respeitar e considerar outrem sem qualquer tipo de descriminação e de 
manter com eles relações que visem promover, salvaguardar e reforçar o respeito, a tolerância 
recíproca e a solidariedade.

2.3. A diversidade cultural e a política cultural de Moçambique e estratégia de 
sua implementação 

A questão da diversidade cultural em Moçambique tem merecido uma particular 
relevância, tanto pelos cidadãos em geral, como pelo governo.

Para tanto, basta referir que do ponto de vista político se tem visto, não obstante 
algum enviesamento étnico, um interesse de se fazer representar e respeitar a diversidade 
cultural, desde o primeiro governo genuinamente moçambicano formado após a proclamação 
da independência de Moçambique em 1975, sob direcção do Presidente Samora Moisés 
Machel, que era constituído por brancos, indianos, negros entre outras raças, até ao governo 
do presidente Filipe Jacinto Nyusi, constituído em 2015.

2.3.1 Política Cultural de Moçambique e Estratégia de sua Implementação

Preocupado com a harmonização de ideias sobre a cultura, Moçambique realizou a sua 
1 ͣ conferência nacional sobre a cultura em 1993 na cidade de Maputo. Para além de dirigentes 
e artistas, estiveram presentes representantes das províncias e de várias sensibilidades e 
identidades etnolinguísticas. De entre várias recomendações teve particular realce a necessidade 
de Moçambique preparar e aprovar a sua política cultural nacional. 

É assim que em 1997, o conselho de ministros aprova a Política Cultural de Moçambique 
e estratégia de sua implementação. Já nessa altura, estava patente entre os fazedores da cultura, 
a necessidade e a preocupação de vincar a importância do respeito das diferenças culturais, 
facto que se consubstancia logo no preâmbulo da política, onde se afirma:

“ A Constituição da República de Moçambique estabelece o princípio segundo o qual 
o estado promove o desenvolvimento da cultura e personalidade nacionais e garante 
a livre expressão das tradições e valores da sociedade moçambicana.’’ (…) (Boletim 
da República; I Serie – Número 23, 1997: 05).

Do conjunto de oito objectivos gerais, dois estão de alguma forma relacionados com 
a questão do respeito pela diversidade. O terceiro refere-se a necessidade de “promover o 
respeito, a valorização e a aceitação das manifestações culturais de cada comunidade. Por sua 
vez, o sexto se revela mais contundente, pois, orienta que se deve “proteger a afirmação das 
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identidades culturais locais como factores de expressão da unidade na diversidade’’. (Boletim 
da República; I Serie –Número 23, 1997: 06)

Como se pode depreender, em Moçambique tanto do ponto de vista do enquadramento 
jurídico, como no que concerne a existência de políticas de cobertura para o tratamento desta 
questão da diversidade cultural, não há vazio legal, nem tão pouco inexistência duma política 
cultural mãe.

Contudo, do livro a acção e da lei a actuação, pode haver uma distância abismal. 
Depende em grande medida do que na verdade e efectivamente se faz para tornar realidade 
o reconhecimento e o respeito pelas diversidades culturais. 

Politicamente, enquanto um conjunto de povos aglutinados no mesmo espaço geográfico, 
com uma história e um Estado comuns, pode afirmar-se que Moçambique não está a caminhar 
em abismais distâncias, entre o ponto de partida e o ponto de chegada no que concerne a 
diversidade cultural. Todavia, o governo precisa de aprimorar os seus métodos de monitoria 
da implementação da convenção sobre a protecção e a promoção da diversidade de expressões 
culturais, pois se assistiu uma relativa ausência de avaliação dos primeiros cinco anos de 
implementação desta mesma convenção por parte do estado.

Se nos embrenharmos no reconhecimento, respeito e convívio harmonioso das diferentes 
tradições subjacentes às múltiplas etnias e ao modo como as indústrias culturais se relacionam 
com essas tradições, certamente razões nos darão quando afirmarmos que abismal ainda é a 
distância entre o livro e acção e entre a lei e actuação.

Além de mais, é importante recordar que a política cultural de Moçambique foi aprovada 
numa altura em que o país, acabava de entrar num sistema de economia do mercado e num 
regime de democracia multipartidária. Estes dois aspectos, trouxeram novas dinâmicas quer 
no campo da economia, quer no da governação. 

A acrescer estes dois aspectos, o campo artístico cultural conheceu igualmente novas 
dinâmicas com a emergência de algum desenvolvimento das indústrias culturais, da diplomacia 
cultural e do próprio ensino de artes, corporizado pelo surgimento da Escola de Comunicação 
e Artes (ECA) da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), criada em 2002, pela deliberação 
do Conselho Universitário da UEM e do Instituto Superior de Artes e Cultura (ISArC), criado 
através do decreto 45/2009 de 26 de Novembro.  

Estes e outros factores, impõe que se faça alguma revisão da política cultural de 
modo a adequa-la às novas exigências. Esta inadequação, nota-se por exemplo na forma não 
contundente e clarividente como a política se relaciona com a arte, pois, como nos assegura 
Lipovetsky e Serroy (2013:224)  (…)“o objectivo prioritário duma verdadeira política cultural 
não pode limitar-se a “ tornar acessível as grandes obras de maior número possível”, mas 
deverá ser mais originária: educar para o acesso à arte, mediante um maior apoio à formação 
e às práticas da arte.” 



1349

III. A DIVERSIDADE CULTURAL E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

Da mesma maneira que a biodiversidade enfrenta hoje grandes desafios perante o 
aumento de mega projectos de investimentos e problemas de mudanças climáticas e outros 
de natureza ambiental, como por exemplo, a erosão, a diversidade cultural também se vê 
confrontada com grandes desafios para a sua manutenção e valorização. 

Do conjunto desses desafios, que podem constituir uma séria ameaça para a diversidade 
cultural, podemos resgatar quatro: a globalização, o desenvolvimento das tecnologias, a falta 
de auto-estima e o subdesenvolvimento das indústrias culturais.

Apesar de cada um desses factores, se relacionar de forma particular com a diversidade 
cultural, é importante reconhecer desde já, que os quatro podem exercer efectivamente um 
efeito conjunto concomitante sobre a diversidade cultural. 

Devido ao desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e 
dos meios de comunicação, valores, modas, costumes e outras práticas culturais de países do 
ocidente ou ainda e já agora do oriente, enquanto grandes emissores através da globalização, 
servindo-se do desenvolvimento das tecnologias podem atingir e influenciar os modos de ser, 
de pensar, de agir e de viver de indivíduos ou/e comunidades dos países em desenvolvimento, 
fazendo com que estes se esqueçam ou tão simplesmente menosprezem a riqueza que subjaz 
em cada uma das culturas que compõe a diversidade cultural.

Se por um lado é verdade que a globalização, nos permite aceder a informação e 
conhecimento de países mais desenvolvidos, por outro, não é menos verdade afirmar que a 
despeito das vantagens que a globalização nos pode trazer para dar a conhecer o que temos, 
o que somos e o que pensamos, ela não nos dá garantias que isso o que temos, o que somos 
e o que pensamos, na infeliz posição de receptores, será lá recebido com a imponência que 
seria de desejar e acolhido com reconhecimento e valorização que seria de esperar.

A tecnologia trás, na verdade, muitas vantagens sem as quais provavelmente cada um 
de nós pouco seria capaz de imaginar como viveria hoje, num mundo moderno ou mesmo 
pós moderno.

No entanto, ela pode ser nociva à diversidade cultural. Martins (1996:66) é seguramente 
muito claro e evidente quando de forma peremptória afirma que (…) “ a criatividade tecnológica 
produz  novas fontes de originalidade e de invenção. Não só invenção de textos, no sentido 
literal, mas invenção de novas espécies biológicas, invenção de textos e reconstrução de novos 
biomas, de novos ambientes. Há, portanto, uma certa proposta de que a tecnologia não só é 
uma fonte importante de construção do património da diversidade natural, mas também é uma 
fonte de criação de diversidade e, segundo dizem, uma diversidade compensa a outra. “ (…)

Aqui, há que trazer algumas questões de reflexão: como e com que intensidade pode 
ocorrer essa compensação? 
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Já imaginaram que impacto pode trazer a invenção duma diversidade alimentar, que 
permite que a partir de soja, por exemplo, ou de uma outra substância qualquer, se invente uma 
iguaria que substitua uma outra qualquer que possa fazer parte de uma das nossas gastronomias?

E nessa compensação, haverá alguma garantia de reciprocidade entre a diversidade 
cultural e a criação tecnológica?

Nós pelo menos, estamos seguros que nesse processo nada é linear e qualquer que seja 
compensação a ocorrer, dependerá das circunstâncias concretas e conjunturas específicas. 
Aqui vingará certamente a afirmação “cada caso é um caso”.

Como sublinha Castiano (2018:164), “pois, a liberdade e a comunicação ilimitadas 
transformaram-se em controlo e vigilância através do uso do que Han chama Pan-óptico 
(qualquer coisa como “visibilidade total”). O pan-óptico vigia o social, o político, o económico, 
o cultural.”

Se é verdade que o Pan-óptico vigia tudo isso, será também verdade que da mesma 
maneira que os Estados Unidos por exemplo, vigia tudo isso, as anónimas comunidades 
de Malinga-Pansi (distrito de Morromeu, província de Sofala), de Chinjinguiri (distrito de 
Homuine, província de Inhambane) ou mesmo Nkobwé (distrito de Lago, província de Niassa), 
vigiarão da mesma maneira e com a mesma liberdade o que estiver a acontecer nos mesmos 
campos em Nova York, Beijing ou Bruxelas? 

Certamente que não; Eles poderão até dizer que não se importam que estes o façam 
porque sabem que esses de Nkobe e outros estão debaixo de um alto nível de analfabetismo 
e consequentemente com pouca possibilidade e capacidade de receber e tratar a informação 
com a perspicácia que seria de desejar. 

“O segredo, a estranheza, a alteridade e até a privacidade, devem ser tornados em 
estados da transparência. ’’ Ibdem

Daqui, não resistimos a fazer uma pergunta: até que ponto é que a transparência, a 
liberdade de expressão, a igualdade de direitos, a democracia e até a inclusão, de que muitos 
falam, se realizam de forma justa na relação desses dois mundos? Pena é que não se pode 
dizer, parem lá um pouco para nós também evoluirmos até ai, para depois avançarmos juntos. 
Mesmo sabendo que o nosso atraso, encontra culpados nalguns deles.

Como nos assegura Da Silva (2010), no século XXI, as diferenças e as diversidades não 
escaparão da contemplação do conhecimento, do reconhecimento e da interacção das diferenças. 
Acontece porém, que sem alguém conhecer não pode reconhecer e consequentemente se 
não conhece e não reconhece ou mal conhece e mal reconhece na gestão da interacção das 
diferenças, o resultado certamente não será sinergético. E isso, quando se juntar à falta de 
auto-estima, fica claro que os indivíduos ligados ou próximos a qualquer uma das diversidades 
culturais, não farão nunca um esforço para a promoção dessas diversidades culturais.
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Isto porque quem não tem auto-estima, prefere preterir o que ele é e aquilo que é seu 
em detrimento de que o outro é e do que é do outro.

Quando se tem auto-estima, desperta o interesse de se auto desenvolver e de se auto 
promover. Outrossim, também desperta o interesse de promover e sofisticar aquilo que é seu.

Aqui, entra a importância do desenvolvimento das indústrias culturais, pois, com o 
conhecimento e reconhecimento das culturas que compõem as diversidades culturais, pode 
desenvolver iniciativas no âmbito das indústrias culturais que permitam produzir em massa 
instrumentos musicais tradicionais, vestes tradicionais, conservas de comidas e bebidas 
tradicionais. 

A este propósito, não resistimos em recordar o que Hall (2015:48) uma vez nos assegurou 
dizendo: 

1. “A globalização caminha em paralelo com um reforçamento das identidades locais, 
embora isso ainda esteja dentro da lógica da compressão espaço-tempo.

2. A globalização é um processo desigual e tem sua própria “geometria de poder”.

3. A globalização retém alguns aspectos da dominação global ocidental, mas as identi-
dades culturais estão em toda parte, sendo relativizadas pelo impacto da compreensão 
espaço-tempo.

Daqui, entre severas críticas e científicos elogios, só podemos esperar profundos debates.
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EDITAL DE APOIO A AÇÕES CONTINUADAS DE 
INSTITUIÇÕES CULTURAIS E SUA GESTÃO: DEZ 

ANOS DE UMA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO A 
EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA BAHIA

Ana Carolina Santos do Rosário1

Gisele Marchiori Nussbaumer2

RESUMO: O presente artigo traz algumas reflexões sobre a importância das políticas 
de financiamento destinadas a equipamentos culturais, a partir da análise do Edital 
de Apoio a Ações Continuadas de Instituições do Fundo de Cultura do Estado da 
Bahia. O objetivo é compreender as nuances deste instrumento inovador em termos 
de políticas públicas de cultura e sua relevância no atual contexto político baiano e 
brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: políticas culturais, financiamento à cultura, instituições 
culturais, equipamentos culturais, ações continuadas.

INTRODUÇÃO

As leis de fomento e financiamento à cultura estão presentes em diversos 
países do mundo e tornaram-se fundamentais tanto para a execução das políticas 
culturais quanto para o estímulo ao desenvolvimento da produção cultural. No Brasil, 
esses instrumentos ocupam papel central nas políticas públicas de cultura, sendo 
adotados por diversos estados e municípios. Porém, o sistema de financiamento 
brasileiro encontra ainda muitos desafios a superar para que consiga abranger a 
diversidade da produção cultural do país e a complexidade do campo. Um caminho 

1  Mestranda no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Integrante do Coletivo Gestão Cultural do Observatório de 
Políticas e Gestão Culturais do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT) da UFBA. 
Gestora cultural do Teatro Gamboa Nova. E-mail: a.carolinarosario@gmail.com
2  Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas. Professora da Faculdade de 
Comunicação e do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA. 
Coordenadora do Coletivo Gestão Cultural do Observatório de Políticas e Gestão Culturais do CULT/
UFBA. E-mail: gica.mn@gmail.com

mailto:a.carolinarosario@gmail.com
mailto:gica.mn@gmail.com
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é pluralização das modalidades de financiamento e um maior investimento nos fundos de 
cultura que, diferentemente das leis de incentivo, são mais democráticos.

Segundo Isaura Botelho “o financiamento é um dos mais poderosos mecanismos para 
consecução de uma política pública, já que através dele se pode intervir de forma direta na 
solução de problemas detectados ou no estímulo de determinadas atividades, com impactos 
relativamente previsíveis” (2016, p.315). Diante dessa afirmação, pode-se dizer que para que 
um sistema de financiamento seja efetivo, é necessário que haja uma política cultural capaz 
de dialogar com a multiplicidade de aspectos e questões que permeiam o campo. Idealmente, 
as políticas públicas deveriam estar alinhadas entre as três instâncias administrativas (federal, 
estadual e municipal), através de um pacto federativo, e serem desenvolvidas em parceria 
também com outras áreas, considerando o caráter transversal da cultura e sua importância. 

 Desde o governo Lula, mudanças significativas aconteceram no país em diversas 
esferas sociais e no campo da cultura não foi diferente. Mesmo com limitações e fragilidades 
no que diz respeito ao financiamento, a gestão de Gilberto Gil (2003-2008) e Juca Ferreira 
(2008-2010) no recém extinto Ministério da Cultura (MinC) se configurou com um momento 
marcante na trajetória das políticas culturais brasileiras, a partir da adoção de diretrizes e 
estratégias que permitiram uma maior atuação do Estado na garantia dos direitos culturais e 
na formulação de uma política mais democrática. Essas mudanças possibilitaram que muitos 
estados e municípios brasileiros também adotassem uma política cultural mais efetiva, em 
alinhamento com a esfera federal, como foi o caso da Bahia que, em 2007, criou uma Secretaria 
de Cultura do Estado (SECULT/BA) que, entre outras iniciativas, investiu em um modelo de 
financiamento à cultura que incluía não apenas o apoio a projetos culturais, mas também a ações 
continuadas, de modo a possibilitar que os agentes culturais pudessem ter um planejamento 
a médio prazo contando com recursos públicos. 

 Uma das modalidades de financiamento considerada mais inovadora no estado foi o 
Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais do Fundo de Cultura do Estado da 
Bahia (FCBA), destinado a instituições culturais sem fins lucrativos. É sobre esse instrumento 
que iremos refletir neste texto, apresentando suas principais características, destacando as 
recentes mudanças, os recursos aplicados e instituições apoiadas, visando assim compreender 
as nuances do mesmo enquanto instrumento de uma política pública para instituições e, em 
particular, para equipamentos culturais. 

FOMENTO E FINANCIAMENTO NA BAHIA 

Na Bahia, as mudanças no campo da cultura vão acontecer de forma significativa no 
governo de Jaques Wagner (PT), nas gestões do diretor teatral Marcio Meirelles (2007 a 2010) 
e do pesquisador Albino Rubim (2011 a 2014) frente à SECULT/BA. Algumas ações, como 
a implementação de políticas de territorialização da cultura, considerando os 27 Territórios 
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de Identidade do estado3; a reformulação das linhas de fomento e financiamento à cultura; 
e o fortalecimento da secretaria enquanto órgão responsável pelas políticas públicas para a 
cultura, possibilitaram um avanço no processo de democratização e no desenvolvimento da 
produção cultural no estado.

No que se refere ao financiamento, as principais mudanças feitas nesse período decorrem 
da implantação de uma política de editais, que democratizou o acesso aos recursos públicos, 
na contramão da lógica do balcão que predominava e ainda vigora em certa medida em muitos 
governos. Desde então, a Bahia passou a ser considerada como um estado de referência no 
campo do financiamento à cultura, combinando os dois mecanismos mais conhecidos e 
utilizados: o patrocínio via lei de incentivo fiscal (através do Fazcultura) e o apoio direto via 
Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA). 

Além desses mecanismos, outras ações de fomento são desenvolvidas pela SECULT/
BA através de suas unidades vinculadas4 ou mesmo de parcerias com outras secretarias do 
Estado. São exemplos o Microcrédito, com o Credifácil Cultura e o Credibahia Cultural; o 
Carnaval Ouro Negro, chamada pública que oferece importante apoio a agremiações de matrizes 
africanas e tradicionais dentro dos circuitos do Carnaval de Salvador; e o Calendário das 
Artes, edital que seleciona propostas de baixo valor que visem estimular o desenvolvimento 
das artes nos diversos Territórios de Identidade do estado. 

Neste artigo, vamos nos deter nas linhas de apoio executadas pelo Fundo de Cultura do 
Estado, que nos últimos anos passou a ser a modalidade principal de financiamento à cultura, 
superando a lei estadual de incentivo à cultura (Fazcultura) em termos de investimentos.  

O FCBA foi criado em 2005, no segundo mandato do governador Paulo Souto (PFL), 
e não contou com a participação ativa da classe artística e da sociedade civil na sua criação 
e definição de suas regras. Nos seus primeiros anos, uma parte significativa dos recursos 
era utilizada para o financiamento de ações realizadas pelas próprias unidades vinculadas à 
SECULT/BA e para a manutenção de instituições culturais baianas (Pedra, 2013, p.85).

A partir de 2007, o FCBA passou por uma importante e necessária reformulação, 
visando corrigir improbidades e torná-lo um instrumento de políticas públicas de caráter 
mais participativo e transparente. Uma séria de ações foi desenvolvida nessa perspectiva a 
partir da criação de comissões temáticas, da participação de representantes da sociedade civil 
nos processos de seleção, da transparência e instrumentalização das chamadas públicas para 
projetos culturais e artísticos, da informatização dos processos etc. Essas mudanças atestam 
uma nova postura em termos de gestão e a tentativa de tornar o mecanismo mais democrático. 

3  Disponível em:<https://territoriosculturaisbahia.wordpress.com>. Acesso em 22 de fevereiro de 2019.
4  As unidades vinculadas à Secult/Ba são: Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB),  a Fundação 
Pedro Calmon (FPC) e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Disponível em: <http://
www.cultura.ba.gov.br/>Acesso em 22 de fevereiro de 2019.

https://territoriosculturaisbahia.wordpress.com
http://www.cultura.ba.gov.br/
http://www.cultura.ba.gov.br/
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No entanto, ainda hoje se faz necessária uma participação mais ativa da sociedade civil no 
FCBA:

[...] alguns passos foram dados no sentido de torná-lo mais participativo, como a 
realização das conferências e o aumento da quantidade de membros da sociedade civil 
nas comissões. Mas os seus resultados ainda não foram suficientes. A sociedade pode 
ter uma participação mais ativa na escolha das comissões e deve ter conhecimento 
sobre quais os projetos que estão sendo apoiados, quem são seus responsáveis por 
eles, onde estão sendo realizados, qual o valor do apoio etc. Além disso, o Serviço de 
Informação ao Cidadão precisa funcionar de forma adequada para que a sociedade 
possa solicitar informações e sugerir melhorias. É preciso ampliar a participação social 
na gestão do FCBA. (PEDRA, 2013, p.89)

Atualmente, o Fundo de Cultura está estruturado em cinco linhas de apoio: Edital de 
Eventos Culturais Calendarizados, Edital de Mobilidade Artística e Cultural, Editais Setoriais, 
Edital Agitação Cultural e Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais, sobre 
o qual vamos nos debruçar. Dessas linhas, três são modalidades de financiamento plurianuais 
para atividades de caráter mais permanente: o Edital de Apoio a Ações Continuadas de 
Instituições Culturais, destinado a instituições privadas sem fins lucrativos; o Edital Setorial de 
Grupos-Artísticos, voltado para grupos e coletivos artísticos e culturais; e o Edital de Eventos 
Calendarizados, que contempla projetos, festivais e atividades culturais que acontecem com 
determinada periodicidade. Essas linhas plurianuais possibilitam um melhor planejamento 
das ações e dos recursos concedidos aos agentes culturais, assegurando um apoio financeiro 
a médio prazo, entre dois a três anos, já que as seleções não são realizadas anualmente.

Nessa perspectiva, pensando nos equipamentos culturais, além de garantir a manutenção 
dos mesmos e a continuidade de suas atividades, o edital plurianual se constitui como uma 
forma de reconhecimento do Estado quanto à importância dos mesmos para a cena cultural 
local. Nos espaços culturais é que se concretizam as criações e produções artísticas, acontecem 
as principais atividades de formação na área, através de oficinas, debates e/ou seminários. 
É nesses espaços de fruição que os sujeitos estabelecem novos sentidos e experiências, os 
grupos se organizam e se estabelecem, onde os diálogos e interações culturais acontecem, seja 
entre artistas, produtores, patrocinadores e/ou com o próprio público. Ou seja, considerando a 
importância que os equipamentos culturais têm para a cultura e para as artes, o seu financiamento 
deveria ser compreendido como uma questão de interesse público. Como registra Carlos 
Paiva Neto, “espanta que esse tema não ganhe maior relevância nos debates sobre políticas 
culturais”. (2019, s/p.)

O Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais da SECULT/BA se 
configura como um modelo no que se refere à manutenção, desenvolvimento e fortalecimento 
de espaços culturais que podem, através do apoio financeiro recebido, garantir em certa medida 
uma estabilidade de suas ações ao longo de três anos consecutivos. Esse modelo “continuado” 
pode servir como exemplo para pensarmos uma política pública de financiamento no Brasil, 
que ainda hoje é ancorada principalmente nas leis de incentivos fiscais. Além disso, podemos 
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refletir sobre outras questões a partir da sua análise, como a necessidade de uma gestão 
pública também continuada e alinhada com uma política de governo; uma maior articulação 
do Estado com as organizações da sociedade civil, uma vez que o edital envolve instituições 
privadas sem fins lucrativos que possuem naturezas diferentes de atuação; a possibilidade de 
novos caminhos para a mobilização de recursos, compreendendo que a sustentabilidade não 
perpassa apenas o viés econômico.  

Assim, com o intuito de compreender como esse financiamento está sendo desenvolvido, 
examinaremos agora, ainda que brevemente, o Edital de Apoio a Ações Continuadas de 
Instituições Culturais da SECULT/BA. 

EDITAL DE APOIO A AÇÕES CONTINUADAS DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS

O subsídio a instituições culturais privadas na Bahia é antigo. Paiva Neto explica que 
desde a década de 1990 existem convênios entre o Estado e algumas instituições privadas 
que possuem certa relevância para a história da Bahia, “havendo inclusive leis específicas 
autorizando a previsão de dotação orçamentária anual no orçamento geral do estado” (2019, 
s/p). Nesse período e até 2007 a cultura ainda estava ligada a pasta do turismo e os convênios 
com as instituições culturais eram feitos através de recursos orçamentários da Bahiatursa, 
órgão da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia - SCT ou pelas autarquias a ela 
vinculadas. 

Para o autor, a mudança de governo na Bahia e o conseqüente desmembramento da pasta 
de cultura e turismo, aliados a denúncias de irregularidade nos convênios com as instituições 
feitas à Procuradoria Geral do Estado (PGE), contribuíram para a criação do Edital de Apoio a 
Ações Continuadas de Instituições Culturais. Isso porque era preciso regularizar, democratizar 
e desterritorializar o acesso aos recursos públicos destinados as instituições culturais do estado. 

Na mudança de governo em 2007, apontamentos do Tribunal de Contas do Estado 
referentes aos anos anteriores e a análise dos convênios pela Procuradoria Geral do 
Estado indicaram diversas irregularidades a serem sanadas, dentre elas: a criação de 
instituições privadas apenas para gerir equipamentos do próprio estado; a presença 
de despesas administrativas nos planos de trabalho dos convênios; metas que não 
especificavam produtos ou resultados de natureza finalística, mas atividades-meio 
(“pagamento de pessoal”, por exemplo); ausência de aporte de recursos privados 
no custeio dessas instituições, o que negaria a função suplementar que deveria ser 
obrigatória para o apoio do Estado sob pena da equiparação ilegal de entidades privadas 
e públicas. (PAIVA NETO, 2019, s/p)

Desde a criação do Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais, 
passados mais de dez anos, o mesmo passou por diversas modificações no seu regulamento e se 
instituiu como um dos mais inovadores instrumentos para a construção de uma política cultural 
voltada para equipamentos culturais na Bahia. Daí o interesse de analisar esse edital, examinar 



1359

seus objetivos, acompanhar as mudanças realizadas e os critérios de seleção estabelecidos, 
assim como o perfil das instituições contempladas.

Foram estabelecidos critérios de seleção mais claros, com intuito de equilibrar e 
regulamentar as chamadas públicas desse edital, relacionados com o perfil e a relevância 
das instituições culturais apoiadas, com os planos de atividade apresentados, metas a serem 
executadas, abrangência de ação no território onde se localizam e em termos de público, etc. 

Uma mudança que impactou as instituições contempladas foi que o aporte de recursos 
pelo Estado passou a ser parcial e vinculado ao cumprimento de metas. Com isso, mesmo 
que para a maioria das instituições esse apoio seja majoritário para a realização de suas 
ações, o repasse condicionado levou muitas delas a buscar outras formas de captação de 
recursos e a manter uma programação diversificada e de interesse público. O edital também 
passou a permitir o custeio com despesas estruturais e investimentos na melhoria dos espaços. 
Ocorreram alterações ainda na legislação, o que possibilitou uma desburocratização no repasse 
de recursos e o aprimoramento de algumas etapas, permitindo maior flexibilidade na atuação 
e na utilização dos orçamentos aprovados. 

O valor global disponível através desse edital para o triênio de 2017-2020 foi de 
R$ 22.350.000,00 (vinte milhões trezentos e cinqüenta mil reais), sendo R$ 17.880.000,00 
(dezessete milhões oitocentos e oitenta reais) referentes ao Planejamento Plurianual (PPA) 
2017–2019 e R$ 4.470.000 (quatro milhões, quatrocentos e setenta reais) a serem incluídos 
no PPA 2020 –2023.  

Em 2017, o edital passou a ser dividido por duas faixas de apoio, sendo a categoria I 
para a seleção de até dez instituições culturais com mais de 20 anos de atuação, totalizando até 
R$ 17.400.000,00 (dezessete milhões e quatrocentos mil reais); e a categoria II para a seleção 
de até sete instituições com o mínimo de cinco anos de atuação, totalizando um valor de até 
R$ 4.950.000,00 (quatro milhões novecentos e cinqüenta mil reais), o que já pré-determinou 
a quantidade máxima de propostas a serem selecionadas. 

Outra mudança foi que o repasse financeiro passou de quadrimestral para semestral 
e o valor vinculado5 as metas passou para a categoria de premiação, ou seja, a prestação de 
contas passou a estar atrelada a avaliação dos resultados das atividades realizadas e das metas 
atingidas, não mais apenas a comprovação de notas comprobatórias, o que contribui para 
que as instituições possam aplicar os recursos de acordo com suas necessidades e despesas, 
podendo gerenciá-los com maior flexibilidade orçamentária. 

Um diferencial nessa última seleção do Edital de Apoio a Ações Continuadas está 
relacionado a atuação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, responsável por verificar 

5  O edital estabelece que os recursos sejam transferidos de duas formas: através do repasse direto, que 
cobre a maior parte do orçamento estabelecido pelas instituições e o repasse vinculado, sujeito ao cumprimento 
de metas e plano de trabalho. Disponível em: <https://siic.cultura.ba.gov.br/clique_fomento>. Acesso em 19 de 
fevereiro de 2019.

https://siic.cultura.ba.gov.br/clique_fomento
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a execução e avaliar a parceria celebrada entre o Estado e as instituições culturais. Conforme 
o Art. 10 do Decreto nº 17.091/2016, a existência de comissões de monitoramento e avaliação 
são obrigatórias em todas as situações regidas pelo jurídico das parcerias, de que trata a Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. A comissão é formada por servidores públicos, 
ocupantes de cargos de confiança ou permanentes do quadro de pessoal da administração 
pública estadual. Para este edital, optou-se por um colegiado formado por servidores das 
áreas culturais abrangidas pelas instituições apoiadas e especialistas nos campos da gestão. 

O que muda no triênio de 2017-2020, no que diz respeito ao acompanhamento da 
comissão, é que as avaliações e o monitoramento não estão mais atrelados apenas ao cumprimento 
de metas do plano de trabalho, mas também ao desempenho das instituições frente à observância 
da Política Estadual de Cultura. Quer dizer, a comissão passa a ter o papel principal de avaliar 
o cumprimento de metas e os compromissos assumidos pelas instituições, que estão divididos 
da seguinte forma: 

1. Zelo pela qualidade da gestão para alcance de níveis cada vez mais elevados de exce-
lência, credibilidade e sustentabilidade.

2. Esforços para ampliação do acesso aos seus bens, produtos e serviços culturais e, em 
especial, para a inclusão social de integrantes de populações menos favorecidas.

3. Promoção e estímulo a inovação na sua área de atuação. 

4. Atuação pelo desenvolvimento da economia da cultura local e regional. 

Essas mudanças estão em consonância também com o Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (MROSC) para a área da cultura, que estabelece um novo modelo de gestão 
pública cultural entre as OSC’s e o poder público, o que serviu para trazer a tona questões 
relacionadas à transparência, prestação de contas e eficácia jurídica por parte das instituições 
e do Estado. Porém, vale ressaltar que as discussões em torno do MROSC são recentes e é 
preciso cautela na sua aplicação, uma vez que nem todas as organizações da sociedade civil se 
enquadram aos critérios estabelecidos. Pensar na articulação de parcerias entre poder público 
e sociedade civil requer uma percepção ampla do lugar da cultura e do papel fundamental de 
sua gestão, com suas particularidades e complexidades, assim como dos diversos atores que 
as políticas públicas para a área devem ser capazes de abranger. 

No que diz respeito às instituições contempladas na seleção de 2017-2020, o edital 
abrange diferentes tipos, a exemplo de fundações, institutos, centros culturais, casas de cultura, 
teatros e museus. Nesse triênio são 17 instituições apoiadas: Academia de Letras da Bahia 
(Salvador-Ba); Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê (Salvador-Ba), responsável 
pelo Centro Cultural e Educacional Senzala do Barro Preto; Associação Cultural do Samba de 
Roda Dalva Damiana (Cachoeira-Ba), responsável pelo Ponto de Memória da Casa do Samba 
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de Dona Dalva; Associação Grupo Estado Dramático (Salvador-Ba), responsável pelo Teatro 
Gamboa Nova; Fundação Anísio Teixeira (Caetité-Ba), responsável Centro de Memória - Casa 
Anísio Teixeira; Fundação Balé Folclórico da Bahia (Salvador-Ba), responsável pelo Teatro 
Miguel Santana; Fundação Casa de Jorge Amado (Salvador-Ba), responsável pelo acervo 
bibliográfico e artístico do escritor Jorge Amado; Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
Sustentável e Solidário da região Sisaleira - Fundação Apaeb (Valente-Ba), responsável pela 
Casa de Cultura de Valente; Fundação Hansen Bahia (Cachoeira-Ba), responsável pelo museu 
e memorial do artista visual Karl Heinz Hansen; Fundação Pierre Verger (Salvador-Ba), 
responsável pela biblioteca, acervo e casa em que o fotógrafo Pierre Verger viveu durante anos; 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul - IDES (Ituberá-Ba), responsável pelo 
Espaço Cultural SAICI; Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que possui a maior coleção 
de jornais e o maior acervo cartográfico da Bahia; Instituto Macuco Jequitibá (Buerarema-Ba), 
responsável pela Casa de Cultura Jonas & Pilar; Museu Carlos Costa Pinto (Salvador-Ba); 
Santa Casa de Misericórdia (Salvador-Ba), responsável pelo Museu da Misericórdia; Sol 
Movimento da Cena Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento Cultural (Salvador-Ba), 
responsável pelo Teatro Vila Velha; e o Teatro Popular de Ilhéus (Ilhéus-Ba). 

Vale registrar que, de acordo com o Guia de Avaliação de Desempenho6, duas concepções 
são determinantes no apoio às instituições culturais: 1. O que é apoiado não é a instituição 
em si, mas o que ela contribui para a sociedade através do seu plano de ação plurianual; e 2. 
A instituição também não é, necessariamente, a proponente, mas uma organização ou espaço 
com objetivos exclusivamente artístico-culturais dotados de história, identidade conceitual, 
valor socialmente reconhecido e atuação sistemática através de bens de cultura, equipamentos, 
produtos e/ou serviços culturais públicos. 

O Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais é um importante 
instrumento para a manutenção das instituições contempladas, no entanto, algumas questões 
merecem ser avaliadas de forma mais ampla, como a concentração dessas instituições na capital 
e a falta de alternância das instituições contempladas, já que nos últimos anos a maioria das 
selecionadas já recebia o apoio. No triênio de 2012-2015, 13 instituições foram aprovadas 
pelo edital, sendo dez localizadas na capital e três em outras cidades da Bahia. Já na seleção 
do triênio de 2017-2020, das 17 instituições contempladas, 11 são da capital e seis de outras 
cidades da Bahia, sendo que quatro não tinham sido contempladas anteriormente.

Analisando a abrangência do edital em termos de Territórios de Identidade onde se 
encontram as instituições culturais contempladas, observamos que há também uma concentração 
por Território, ainda que, predominantemente, os municípios não sejam os mesmos. Das seis 
instituições de outras cidades, fora a capital, duas estão localizadas no Território de Identidade 

6  O Guia de Avaliação de Desempenho é documento que registra o método de análise de desempenho 
das instituições culturais apoiadas nos termos do Edital Nº 02/2017 - Apoio a Ações Continuadas de Instituições 
Culturais 2017-2020. Disponível em: <https://siic.cultura.ba.gov.br/clique_fomento>. Acesso em 22 de fevereiro 
de 2019.

https://siic.cultura.ba.gov.br/clique_fomento
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21 – Recôncavo, na cidade de Cachoeira; duas outras estão no Território 05 – Litoral Sul, 
nas cidades de Buerarema e Ilhéus; uma no Território 13 – Sertão Produtivo, na cidade de 
Caetité; e uma instituição no Território 04 – Sisal, município de Valente. Quer dizer, incluindo 
o Território de Identidade 26 – Metropolitana de Salvador, temos que dos 27 Territórios de 
Identidade da Bahia o edital contempla apenas cinco, os demais 22 estão fora do mapa desse 
mecanismo.

Outro ponto que merece uma reflexão é a diversidade de instituições contempladas em 
termos de perfil e atuação. Tomando como exemplo apenas algumas instituições localizadas na 
capital baiana, percebemos que o edital abrange desde a Associação Cultural Bloco Carnavalesco 
Ilê Aiyê (o mais antigo bloco afro do carnaval de Salvador), passando pela Fundação Casa de 
Jorge Amado, Museu Carlos Costa Pinto e Santa Casa de Misericórdia (espaços da tradicional 
cultura baiana) até chegar ao Teatro Vila Velha e ao Teatro Gamboa Nova, que se diferenciam 
completamente dos demais, o primeiro por sua trajetória de luta política e o segundo por ser 
considerado hoje um dos espaços mais alternativos da cidade. 

Ainda que seja pertinente essa pluralidade de instituições, concorrem entre si no edital 
instituições de grande porte que, a priori, teriam mais capacidade de diversificar suas fontes 
de recursos, e outras que dependem majoritariamente ou exclusivamente do aporte público 
para sua manutenção e existência na cena cultural e artística baiana. Não se trata aqui de 
questionar a diversidade das instituições contempladas, mas de compreender os critérios de 
seleção adotados e se os objetivos do edital, enquanto instrumento de uma política pública 
de cultura, estão sendo alcançados, resposta que demandaria uma análise dos relatórios da 
cada instituição.

Um dos objetivos do edital é “promover condições para a sustentabilidade e o 
fortalecimento da gestão de organizações e projetos culturais e proporcionar o intercâmbio, 
a formação e a qualificação no campo cultural”7. Cabe refletir, nessa direção, como esse 
mecanismo de fomento poderia contribuir para além do apoio financeiro concedido. Em 2016, 
a SECULT/BA, na tentativa de aproximação com as instituições, propôs algumas iniciativas, 
como consultorias para os proponentes, através do Bahia Criativa8, e a produção de um 
material de orientação para a captação de recursos junto a empresas privadas. O intuito era se 
tornar uma ponte entre essas instituições e outros órgãos do Governo, empresas patrocinadoras 
etc., a fim de abrir outras possibilidades em termos de desenvolvimento dessas instituições. 
Porém, essas iniciativas não foram realizadas de forma contínua, se desarticulando com o 
passar do tempo.

7  Edital Nº 02/2017 - Apoio a Ações Continuadas De Instituições Culturais 2017/2020. Disponível 
em:<http://siic.cultura.ba.gov.br/clique_fomento> Acesso em 22 de fevereiro de 2019.
8  Incubadora Criativa que tem o objetivo de oferecer formação, capacitação, consultoria e assessoria para 
produtores e agentes culturais, sempre com foco na gestão de empreendimentos e projetos criativos na Bahia. 
Disponível em:< http://www.bahiacriativa.ba.gov.br/>. Acesso em 25 de setembro de 2018.

http://siic.cultura.ba.gov.br/clique_fomento
http://www.bahiacriativa.ba.gov.br/>. 


1363

A SECULT/BA atua timidamente frente às instituições, com pouco diálogo e iniciativas 
que aproximem os proponentes e os envolvam em termos de participação e contribuições para 
o próprio desenvolvimento do Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais. 
É inegável a relevância desse edital para a continuidade e a manutenção das instituições e dos 
equipamentos culturais em particular, assim como para a construção das políticas culturais 
na Bahia, porém, é de suma importância acompanhar e refletir sobre a forma que vem sendo 
gerido, para quem e com quais interesses. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso pensar uma política pública de fomento e financiamento à cultura que amplie 
as possibilidades dos seus próprios mecanismos, invista na diversificação dos mesmos e os 
aprimore considerando as peculiaridades do campo da cultura e de seus diversos atores e 
papéis. Um sistema de fomento transparente e acessível, que possibilite uma participação e 
envolvimento dos setores artísticos e culturais na sua construção e reformulações. Os editais da 
SECULT/BA, ao longo dos anos, vêm sendo modificados e adequados conforme os diferentes 
contextos políticos. Por um lado, há um aprimoramento que beneficia as realidades existentes 
no campo organizado da cultura; por outro, em particular desde 2015, muitas iniciativas tem 
sido descontinuadas ou realizadas sem um diálogo e uma participação dos agentes culturais 
locais.

No momento atual, o Edital de apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais 
é um dos poucos que vem tendo continuidade, juntamente com os Eventos Calendarizados. 
O mesmo não acontece, por exemplo, com os Editais Setoriais e O Calendário das artes, que 
sofrem com a tradição da descontinuidade que marca as políticas culturais brasileiras. Esse 
é outro ponto que merece reflexão. É preciso estar atento as políticas que estão em vigor e 
que determinam os diferentes modos de gestão do financiamento. Com tantos retrocessos e 
desmontes nestes últimos anos, notadamente no âmbito federal, não podemos correr o risco 
de ter um programa tão importante, que representa um avanço sem precedentes em termos 
de política de financiamento, perder características que o aproximam do ideal de política e 
democracia cultural que buscamos nos últimos anos.

Na Bahia, com a mudança de governo em 2007, como vimos, teve início um processo 
de transformação profunda no estado em termos de compreensão do que é cultura e da 
importância das políticas e do financiamento público para a área. Antes disso, as instituições 
culturais eram apoiadas pelo governo, majoritariamente, conforme seus interesses políticos. A 
cultura era compreendida em sua concepção mais restrita e não estava em pauta a diversidade 
cultural e o interesse público na forma como os entendemos hoje. A cultura baiana não se 
restringe a capital e ao recôncavo, as instituições não se restringem mais aquelas tradicionais, 
o antigo paradigma da democratização não cabe mais em tempos de democracia cultural. Uma 
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reflexão sobre as políticas culturais estaduais e em particular sobre os seus mecanismos de 
fomento e financiamento, seus avanços e retrocessos, é assim fundamental nesse momento. 
É preciso garantir o avanço que representou a criação de uma linha de apoio continuado na 
área da cultura, não apenas para instituições culturais, como no caso do edital sobre o qual 
refletimos neste artigo, mas que abranja outros segmentos do campo cultural.
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A POLÍTICA DE EDITAIS E O RECRUDESCIMENTO 
DA COMPETITIVIDADE: REFLEXÕES SOBRE 

NEOLIBERALISMO E CULTURA A PARTIR DOS EDITAIS 
DA FUNARTE (2003-2008) 

Gustavo Portella Machado1

RESUMO: Os estudos em políticas culturais destacaram nos últimos anos as 
diferentes práticas de gestão dos recursos públicos na cultura adotadas pelos governos 
petistas. Dentro dessas práticas, a promoção de editais ganhou especial destaque 
tanto como política desses governos como campo de estudos, que passou a enxergar 
uma forma de gestão possivelmente mais democrática e abrangente. No entanto, 
pouco foi explorado sobre o acirramento das normativas neoliberais nesse mesmo 
campo e período, especialmente no que tange à vida dos trabalhadores. A proposta 
deste artigo, a partir de uma análise dos elementos criadores de valor nos editais 
da Funarte entre 2003 e 2008, é identificar como o discurso neoliberal se ampliou 
também para quem passa a viver de projetos, disputando esses editais públicos para 
conquistar não só o fomento, mas para produzirem e e para sobreviverem.

PALAVRAS-CHAVE: trabalho cultural, neoliberalismo, políticas culturais, 
FUNARTE

1. A COMPETITIVIDADE COMO PRÁXIS NO CAMPO CULTURAL

Muitos estudos em políticas culturais no Brasil se detiveram nos últimos 
anos em uma aproximação positivista da recente experiência da política pública 
com o cotidiano das práticas e dos saberes culturais nas diferentes regiões do país. 
O período histórico de destaque têm sido especialmente a gestão de Gilberto Gil2 e 
de Juca Ferreira3 a frente do Ministério da Cultura (MinC). De fato, foram realizadas 
nesse período mudanças profundas no entendimento da produção e da diversidade 

1  Mestrando do programa de Pós-graduação em Cultura e Territorialidades na Universidade 
Federal Fluminense. E-mail: m.gustavoportella@gmail.com
2  Ministro da Cultura entre 2003 e 2008, durante o governo Lula.
3  Ministro da Cultura entre 2008 e 2010, durante o governo Lula. Posteriormente, entre 2015 
e 2016 retorna ao cargo, durante o governo Dilma
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cultural brasileira. No campo do financiamento, isso se representa, por exemplo, pela ampliação 
das políticas de editais4 e pela participação de empresas estatais no financiamento (RUBIM, 
2008). Nesse panorama, pode ser verdade, como parecem sugerir alguns autores, que tenha-
se começado a traçar nessas gestões um modelo de política que pudesse caminhar para uma 
democracia participativa, conforme pensada por Canclini (1987). No entanto, quando nos 
atentamos para a continuidade das concentrações de produção, consumo e acesso aos recursos 
e a produção cultural em todas as regiões do país, passamos a questionar o que impediu uma 
modificação ainda maior e mais permanente no campo da cultura, especialmente no seu 
financiamento. Seria possível de fato pensar as experiências vivenciadas nesse período como 
contraponto total ao neoliberalismo ou ao deus-mercado, como chamou Gil (2003) em seu 
discurso de posse?

Para Rubim (2008, p. 199), as experiências anteriores à gestão Gil no Ministério da 
Cultura, ao defenderem como política de financiamento exclusiva as leis de incentivo, “(...) 
penetraram e contaminaram toda a arquitetura institucional da cultura, em seus diferentes 
patamares (...)”. Para o autor, há uma responsabilização maior então de outros governos. Não 
pretendo aqui me aprofundar na discussão de causa e efeito das supostas “contaminações” 
das leis de incentivo, mas apresentar outra perspectiva. É lógico que as leis têm determinada 
importância na institucionalização de uma economia competitiva neoliberal, até porque não 
há como negar seus vínculos ao mercado e porque as práticas economicistas no campo da 
cultura refletem práticas de um Estado também economicista, no qual as regras do campo 
econômico são aplicadas à outros campos (BOURDIEU, 1996). 

O que chama atenção aqui para além do caráter neoliberal dessas leis, é que o discurso 
de oposição ao deus-mercado (GIL, 2003) não rompeu com a noção de que vivenciamos 
um ciclo neoliberal em outros espaços da gestão desse período. Embora muitos autores 
tenham abordado esse período pelos avanços na área da gestão pública de cultura de forma a 
aprofundar as especificidades do momento histórico e o caráter instável da política cultural 
brasileira (DURAND, 2013), pouco têm servido como modelo de análise da perpetuação e 
incorporação por todos os governos da ideia, vinda do liberalismo, de competitividade, que 
torna-se prática, gramática e tática de governo, uma governamentalidade  (FOUCAULT, 2007) 
da contemporaneidade. Essa competitividade não pode ser entendida como uma condição 
natural das relações humanas, mas como um confronto íntimo constante do capital sobre 
os sujeitos, que devem ser os mais eficazes, devem se envolver com o trabalho, devem se 
aperfeiçoar e devem também aceitar a flexibilidade exigida. Essa condição se apresenta para o 
sujeito, no entanto, não como risco de vulnerabilidade, mas “(...) como um estado de exaltação 
e enriquecimento (“uma prova que nos faz crescer).” (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 363). Por 
outro lado, a incerteza e a brutalidade ocasionadas por essa competitividade são interpretadas 
como fracasso pessoal, vergonha e desvalorização (DARDOT & LAVAL, 2016), como uma 

4  Editais são formas de concorrência pública popularizados no meio cultural nos últimos anos, sendo 
promovidos nesse período como formas mais transparentes de acesso à recursos financeiros públicos ou privados.
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forma de sofrimento que passa a refletir em todos os aspectos da vida do trabalhador e que 
sempre o responsabiliza.

Nesse sentido, pretende-se sondar a possibilidade de que, ao não modificar estruturalmente 
os modelos de financiamento no Brasil e, principalmente, ao não interromper um modelo 
majoritariamente competitivo no acesso aos recursos públicos, seja nas leis de incentivo ou em 
outras formas de discurso, a mesma gestão de Gil tenha estabelecido uma relação dual entre 
a ampliação da participação e do reconhecimento e a pulverização da gramática neoliberal da 
competitividade, enraizando também uma racionalidade neoliberal (DARDOT & LAVAL, 
2016) na cultura. Nos termos de Canclini (1987), seria uma coexistência de paradigmas da 
democracia participativa e da privatização neoconservadora. Diferente do entendido por 
Rubim (2008), acredito que é preciso olhar para esses modelos como compensatórios e 
complementares e não como causa e efeito. As dualidades não devem ser entendidas somente 
pelas suas capacidades de se excluírem ou de se contaminarem, mas pelas suas capacidades 
de coexistirem (ZELIZER, 2009)

Essa hipótese significa que o Ministério da Cultura, nesse período, pode de fato ter 
estabelecido com as suas práticas de gestão novas relações entre sociedade e governo, assim 
como um maior número de instâncias de participação, uma complexificação da pulverização 
de recursos nas regiões do país e um reconhecimento de diferentes agentes e iniciativas. 
No entanto, não abandonou totalmente nessas políticas termos e modelos hierarquizantes 
neoliberais. Assim, a mesma gestão também teria contribuído para introjetar ou realçar um 
entendimento desses sujeitos e dessas iniciativas como competidores, isto é, “(...) como uma 
empresa que vende serviço em um mercado.” (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 335). E tratar 
o campo cultural por sua capacidade de mercado dificilmente o deixará livre para exercer 
sua diversidade em uma democracia participativa (CANCLINI, 1987). A partir da existência 
de modelos hierarquizantes neoliberais, acredita-se que se eles de fato existiram dentro dos 
editais dando preferência à valores que possibilitariam uma maior chance de aprovação, os 
trabalhadores da cultura desprivilegiados dessas categorias passariam a se pensar por esses 
modelos com fins de disputa pelos recursos estatais. Afinal,

parte dos limites da luta dos trabalhadores está verticalizada na ampliação de recursos 
públicos disponíveis – o que demonstra um tom grave de precarização da atividade, 
em que a demanda trabalhista sequer reivindica melhores condições de gestão da 
renda social, mas “apenas” insumos financeiros que podem significar a materialidade 
da existência enquanto trabalhadores –, e pode acabar por centralizar o lócus estatal 
como sua finalidade. (DOMINGUES, 2017, p. 112)

Isso significa que, no campo da cultura, pode-se ter ampliado um entendimento da 
necessidade do investimento público com objetivo de disputas privadas. Essas disputas se dando 
nesse período, especialmente, através de projetos5, que tentam se adequar às novas técnicas, 
normas e discursos do management, que estabeleceu critérios de eficiência, rentabilidade e 

5  Projeto aqui refere-se ao formato geralmente utilizado em editais para enviar textos, imagens e outros 
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competitividade, típicas do mundo business em outros setores da vida social. (HOLANDA, 
2011). Esse management 

(...) reclamou para si o monopólio do conhecimento válido e assumiu preponderância 
total, impregnando o modo de organização da sociedade inteira, ao mesmo tempo em 
que marginalizou e descredibilizou todas as outras formas de organização que não se 
pautam no modelo empresarial (HOLANDA, 2011, p.15)

É importante destacar que não trato dessa relação como uma lógica de causa e efeito, 
na qual o Estado introjeta de forma unidirecional suas crenças no sujeito. Os sujeitos têm 
papel tão ou mais importante que a capacidade do Estado de empreendedor moral (BECKER, 
2008), de criador de regras, na medida que, ao perceberem as lógicas de atribuição de valor 
compartilhadas pelo Estado e as lógicas próprias do campo cultural e do campo econômico, 
estabelecem seus próprios métodos de atingir, ultrapassar e enfrentar esses modelos. Incorporar 
a práxis valorizada pelo Estado como forma de ampliar o acesso aos recursos e maximizar a 
renda pode ser um desses recursos. É o que Linhart (2007) chama de lógicas individuais de 
sobrevivência ou ainda o que Machado da Silva (1971) compreende como um agenciamento 
do mercado para ampliar a renda. 

 Tratar dessa perspectiva pode ser um tanto problemática dentro de um contexto político 
pós-golpe6, em um momento de evidente ataque ao campo cultural e aos seus trabalhadores. 
O que pretendo aqui não é, de forma alguma, ignorar ou descaracterizar o período tido 
como o de maior reconhecimento das práticas culturais e de suas múltiplas necessidades e 
importâncias (RUBIM, 2008), tanto cidadãs, econômicas quanto simbólicas7, até mesmo por 
escolher um lado (BECKER, 1977) dentro dessa disputa, enquanto trabalhador da cultura e 
enquanto pesquisador da mesma área. A intenção deste artigo é levantar outras problemáticas 
para pensar futuras formas políticas que não submetam a política cultural e, especialmente, 
os trabalhadores e sujeitos atuantes nas práticas culturais às lógicas neoliberais.

2. O CASO FUNARTE (2003-2008)

Em 1975, “(...) com a finalidade de promover, estimular, desenvolver atividades 
culturais em todo o Brasil criou-se a Fundação Nacional de Arte – Funarte.” (FUNARTE). 
Nesses mais de quarenta anos, a Funarte já passou por diferentes modificações, inclusive sendo 

materiais para serem avaliados e competirem pelo recurso. No caso da FUNARTE, o órgão prevê dois modelos 
para essa apresentação: dossiê ou projeto. A diferença de nomenclatura se dá pela existência ou ausência de alguns 
itens que incorporam o conjunto de documentos a serem enviados. Tratarei todos aqui como ‘projeto’, por ser o 
termo nativo utilizado no cotidiano da produção cultural.
6  Trato como pós-golpe o momento posterior ao impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff, devido 
à manobra política para tirá-la do cargo. O período é marcado pela instabilidade em diferentes setores das políticas 
públicas e da vida social.
7  Refiro-me à definição das três dimensões da política cultural adotados pelo Ministério da Cultura a partir 
da gestão Gilberto Gil.
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extinta e recriada durante o governo Collor. As políticas da FUNARTE costumam alinhar-se 
com políticas de fomento às artes e aos artistas e

Para cumprir essa missão, a Funarte concede bolsas e prêmios, mantém programas de 
circulação de artistas e bens culturais, promove oficinas, publica livros, recupera e 
disponibiliza acervos, provê consultoria técnica e apoia eventos culturais em todos os 
estados brasileiros e no exterior. Além de manter espaços culturais no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, a Funarte disponibiliza parte de seu acervo 
gratuitamente na internet. (FUNARTE)

 No caso da gestão Gil, o Ministério da Cultura passa por mais uma reforma e as atividades 
finalísticas passam a ser tratadas pelas instituições. A FUNARTE deveria dedicar-se, então, 
às artes (CALABRE, 2014). Compreendendo essa reformulação do órgão na gestão Gil e um 
alinhamento às normativas que seriam adotadas a partir de sua gestão, foram investigados 15 
editais entre os anos de 2003 e de 2008, de acordo com a tabela a seguir:

Tabela 1 - Editais analisados

EDITAIS ANALISADOS

ANO QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

20031 0 -

2004 02
1 - Espaços Funarte Artes Visuais / São Paulo 
2 - Caravana Funarte de Circulação Regional

2005 01 3 - Prêmio Projéteis de Arte Contemporânea

2006 03
4 - Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna/2006
5 - Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 
6 - Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça

2007 05

7 - Prêmio Atos Visuais 
8 - Projeto Conexão Artes Visuais 
9 - Prêmio Projéteis de Arte Contemporânea 2007
10 - Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna/2007
11 - Prêmio Luso-Brasileira de Dramaturgia Antônio José da 
Silva

2008 04

12 - Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça 
13 - Programa Redes Nacionais de Artes Visuais 
14 - Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna/2008
15 - Programa de Bolsas de Estímulo à Criação Artística

Fonte: elaboração própria do autor.

 Algumas observações desse levantamento se fazem necessárias. A análise incluiu os 
editais disponíveis no site da FUNARTE e os editais obtidos via Lei de Acesso à Informação. 
Dessa forma, não foram contemplados todos os editais lançados no período entre 2003 e 
2008, mas sim os que foram arquivados pelo centro de documentação do órgão. Mesmo com a 
dificuldade de acesso a esses materiais, ainda foi possível estabelecer um panorama de diferentes 
segmentos artísticos, de diferentes modalidades de financiamento e de públicos-alvo. Quanto 
8 Sobre o período do levantamento, segundo informado pela FUNARTE, não houveram editais lançados e 
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ao recorte da gestão de Gilberto Gil à frente do Ministério é importante destacar que em 30 
de julho de 2008 ele pediu demissão do cargo de ministro da cultura, alegando dificuldade 
de conciliar a carreira artística e a função de ministro. Dessa forma, alguns editais levantados 
em 2008 foram lançados, analisados e/ou ocorreram em períodos posteriores a sua saída do 
MinC. No entanto, compreendendo a continuidade da gestão com Juca Ferreira, aliado ao 
discurso de Gil, e dada a continuidade de Celso Frastechi na presidência da FUNARTE até 
outubro de 2008, optei por manter como análise o mesmo ano.

 Como fio condutor, buscou-se identificar as categorias fomentadoras de um mercado 
competitivo neoliberal dentro dos discursos desses 15 editais. Essa competitividade como regra 
no trabalho, característica do período de acumulação flexível que se dá a partir dos anos 1970 
(ANTUNES, 2018), despreza a solidariedade entre os trabalhadores e os torna concorrentes 
entre si. Faz com que precisem a todo momento buscar novas formas de se destacar e de se 
mostrar como a melhor opção, ainda que isso signifique o ataque direto aos seus direitos e a 
todos os outros setores da svida social. Para Dardot e Laval (2016, p. 328) 

(...) a racionalidade neoliberal produz o sujeito de que necessita ordenando os meios 
de governá-lo para que ele se conduza realmente como uma entidade em competição 
e que, por isso, deve maximizar seus resultados, expondo-se a riscos e assumindo 
inteira responsabilidade por eventuais fracassos. (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 328)

 Dentro dos 15 editais analisados, foram percebidas, de forma mais recorrente, cinco 
categorias diferenciadoras de valor necessárias para aprovar um projeto no edital, sendo: a) 
o tipo de contratação; b) a distribuição regional dos recursos do edital; c) o entendimento de 
profissionalização e de currículo; d) o grau de burocracia e a gestão dos tempos; e) a gestão 
e interpretação do edital. A partir da ideia de competitividade no neoliberalismo, proponho 
entender um pouco mais de como a FUNARTE tratou cada um desses tópicos.

a. Contratação

Quando observamos os modelos de personalidade (jurídica ou física) exigidas para 
contratação nesses 15 editais, parece existir certo equilíbrio entre os tipos admitidos por 
cada um dos editais, sendo

Tabela 2 - Modelos de contratação

PERSONALIDADE ADMITIDA

PESSOA FÍSICA 7 editais
PESSOA JURÍDICA 7 editais

PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 1 edital

Fonte: elaboração própria do autor

arquivados no ano de 2003.
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 No entanto, uma investigação comparativa com os valores ofertados apresenta outro 
panorama. Por exemplo, o edital Espaço Funarte oferece R$850,00 por pessoa física selecionada 
e os editais Atos visuais e Projéteis fornecem R$6.250,00 também por pessoa física. Esses 
três editais envolvem produção de obras para ocupação de espaços culturais da FUNARTE 
ou para compor exposições. Com esse orçamento, o indivíduo selecionado precisa produzir 
a obra, se remunerar e prever os custos que a obra pode demandar. Há uma disparidade com 
os editais para pessoas jurídicas, nos quais o menor valor distribuído foi de R$20.000,00. 
Embora seja difícil mensurar a demanda orçamentária de cada modelo de personalidade ou 
ainda de cada obra a ser executada, dependendo do edital, esse exemplo nos mostra que há, 
de início, uma maior predisposição a repassar recursos financeiros para pessoas jurídicas. 
Para quem trabalha com produção cultural no Brasil isso não é novidade. Essa demanda 
é geralmente justificada pelo repasse de recursos para pessoas físicas envolver um maior 
número de impostos e burocracia. Independente desse tensionamento, o que é central aqui 
é que já existe uma demanda pela forma empresarial das atividades culturais e, portanto, de 
seus agentes. Isso significa que o modelo empresarial subjetivo do neoliberalismo (DARDOT 
& LAVAL, 2016) é transferido burocraticamente, pela forma jurídica, para os indivíduos.

b.  Distribuição por região

 A temática da distribuição dos recursos por região do Brasil aparece em quase todos 
os editais, alinhando-se ao discurso de Gil de um Ministério atuante em todos os “cantos” do 
país. Nesse sentido, a FUNARTE passa de um edital voltado somente para o sul e o sudeste, 
no caso do Espaços Funarte de Artes Visuais em 2004, para o Prêmio Projéteis de Arte 
Contemporânea para todo território nacional, em 2005. É notório também que há mudanças no 
entendimento de como deve funcionar a seleção dos projetos, passando desde a obrigatoriedade 
de um mínimo de selecionados por cada região do país até a obrigatoriedade de um parecerista 
também de cada região. Esse quesito demonstra que de fato houve uma aproximação entre 
a política pública e os diversos agentes em diferentes regiões do Brasil. Ao mesmo tempo, é 
preciso destacar a permanência de uma discrepância na distribuição dos recursos, ainda que 
respeitando a existência de todos as regiões, como percebe-se pelo Prêmio Funarte de Dança 
Klauss Vianna/2007:
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Tabela 3 - Distribuição por regiões do Prêmio FUNARTE de Dança Klauss Vianna/2007

RECURSOS DO PRÊMIO FUNARTE DE DANÇA KLAUSS VIANNA/2007 POR REGIÃO

REGIÃO TIPOS E QUANTIDADES DE PRÊMIOS RECURSO TOTAL DA REGIÃO

Norte
02 prêmios de 20 mil reais
06 prêmios de 30 mil reais
01 prêmio de 50 mil reais

270 mil reais

Nordeste
02 prêmios de 20 mil reais
09 prêmios de 30 mil reais
03 prêmios de 50 mil reais

460 mil reais

Centro-Oeste
05 prêmios de 30 mil reais
01 prêmio de 50 mil reais

200 mil reais

Sudeste
04 prêmios de 30 mil reais
13 prêmios de 50 mil reais

07 prêmios de 100 mil reais
1 milhão e 470 mil reais

Sul
03 prêmios de 30 mil reais
03 prêmios de 50 mil reais

02 prêmios de 100 mil reais
440 mil reais

Fonte: elaboração própria do autor

 A distribuição de recursos nesse prêmio nos mostra que algumas regiões possuem 
privilégios sobre outras, mesmo quando reconhecida a importância de distribuição para todos 
os Estados. Chama atenção, por exemplo, que somente nas regiões Sul e Sudeste é possível 
disputar os prêmios com valor de 100 mil reais ou ainda que não há prêmios com valor de 20 
mil nessas mesmas regiões e no Centro-Oeste. As razões da distribuição desses recursos não 
são explicadas no edital. Um detalhamento da distribuição por Estado desses recursos cria 
ainda mais questionamentos9.

a. Profissionalização e currículo

 A lógica de quem pode ou não receber recursos, através de uma diferenciação qualitativa 
da profissionalização, também é definida pela FUNARTE e, talvez seja a categoria mais adequada 
para identificar a construção dos termos neoliberais dentro da política de editais do período. A 
análise dessa categoria se dá pelas diferenciações de valor atribuídas pelos pareceristas - sendo 
que em muitos editais não são divulgados esses critérios, o que não significa que não existam. 
9  Acre: 01 prêmio de 30 mil; Alagoas: 01 prêmio de 30 mil; Amapá: 01 prêmio de 20 mil; Amazonas: 02 
prêmios de 30 mil; Bahia: 01 prêmio de 30 mil e 01 prêmio de 50 mil; Ceará: 01 prêmio de 30 mil e 01 prêmio de 
50 mil; Distrito Federal: 02 prêmios de 30 mil e 01 prêmio de 50 mil; Espírito Santo: 02 prêmios de 30 mil; Goiás: 
01 prêmio de 30 mil; Maranhão: 02 prêmios de 30 mil; Mato Grosso: 01 prêmio de 30 mil; Mato Grosso do Sul: 
01 prêmio de 30 mil; Minas Gerais: 02 prêmios de 30 mil, 01 prêmio de 50 mil e 01 prêmio de 100 mil; Paraíba: 
01 prêmio de 20 mil; Pará: 01 prêmio de 30 mil e 01 prêmio de 50 mil; Paraná: 01 prêmio de 30 mil, 01 prêmio de 
50 mil e 01 prêmio de 100 mil; Pernambuco: 01 prêmio de 30 mil e 01 prêmio de 50 mil; Piauí: 02 prêmios de 30 
mil; Rio Grande do Norte: 01 prêmio de 30 mil; Rio Grande do Sul: 01 prêmio de 30 mil, 1 prêmio de 50 mil e 1 
prêmio de 100 mil; Rio de Janeiro: 06 prêmios de 50 mil e 03 prêmios de 100 mil; Rondônia: 01 prêmio de 30 mil; 



1373

Dentro desses 15 editais investigados, foi a partir do Prêmio Projéteis de Arte Contemporânea, 
de 2005, que apareceu de forma mais sintética como se davam os critérios de avaliação. Foi 
indicado através de três categorias: 1. excelência artística do projeto; 2. qualificação dos 
profissionais envolvidos; 3. Integração dos projetos aos espaços expositivos10. A partir de 
então, essas categorias que atribuem diferentes graus de valor aos projetos passaram a constar 
em diversos textos dos diferentes editais. Algumas palavras passam então a compor, de forma 
constante, esse arcabouço de referências citadas ao longo do edital e também as categorias 
de avaliação, como “inédito”, “original”, “qualidade”, “currículo” e “relevância”. Todos com 
valor subjetivo.

A categoria “qualidade” é a mais uniforme entre todos os editais analisados. Na Caravana 
Funarte de Circulação Regional, em 2004, por exemplo, a comissão de seleção poderia 
não aprovar nenhum projeto caso os selecionados não possuíssem a qualidade desejada. O 
trecho com esta instrução consta ainda em outros 5 editais desse período e prevê, inclusive, 
a possibilidade de cancelamento do edital caso não seja atingida a meta da qualidade. Ora, se 
uma das metas da FUNARTE é estimular atividades culturais em todo país, já encontramos 
sua atuação acontecendo em outro nível, na qual o Estado determina o que é bom ou não, 
o que possui ou não qualidade, o que merece ou não esse estímulo. Outros itens do mesmo 
edital corroboram com essa narrativa:

5.2. Serão contempladas produções comprovadamente já realizadas com alta qualidade 
de valor cultural (texto, direção, elenco, ficha artística e técnica), que estejam ainda 
em cartaz ou que pertençam ao repertório de uma companhia ou grupo de atividade 
permanente.

 É difícil identificar o que a categoria “qualidade” significa devido a sua interpretação 
subjetiva. “Qualidade” pode referir-se, por exemplo, à relação da obra de arte com a história 
da arte, pode referir-se à tradição de alguma expressão artística ou pode referir-se ainda, 
entre mais possibilidades, à repercussão que determinada obra consegue em alguma mídia ou 
população da sociedade. O que nos parece comum na categoria “qualidade” é a hierarquização 
da produção cultural, entre o que os avaliadores consideram bom ou não, o que consideram 
passível de receber um financiamento público ou não. De forma alguma, essa análise parece 
democrática e/ou incluirá a diversidade da produção cultural brasileira.  

Para competir em editais geralmente é preciso enviar um projeto descrevendo textualmente 
a obra de arte, “defendendo-a”. A categoria “qualidade”, nesse projeto, se torna para o concorrente 
um artifício discursivo que precisa aparecer em seu texto e não necessariamente na obra. Isto 
nos mostra que a lógica do management se encontra principalmente nessa mediação entre o 
financiador e o sujeito que compete pelo financiamento. Isso significa a entrada de agentes 

Roraima: 01 prêmio de 20 mil; Santa Catarina: 01 prêmio de 30 mil e 01 prêmio de 50 mil; São Paulo: 06 prêmios 
de 50 mil e 03 prêmios de 100 mil; Sergipe: 01 prêmio de 20 mil; Tocantins: 01 prêmio de 30 mil.
10   As informações não constavam no edital e foram informadas em um documento fornecido pela comissão 
avaliadora no momento da divulgação do resultado
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mediadores desses processos, como os produtores culturais ou, mais significativamente, o 
acúmulo de funções por artistas que precisam se adequar à linguagem do management além 
da linguagem artística, evidenciando as características de multifuncionalidade e flexibilidade, 
que, muitas vezes, ampliam as horas trabalhadas e não representam mudanças significativas 
no pagamento desses trabalhadores.

 Essa análise é importante para pensarmos no poder público como avaliador qualitativo 
da produção cultural brasileira, de maneira mais ou menos similar, já que não possui os mesmos 
objetivos de geração de lucro, ao que ocorre com as empresas privadas nas leis de incentivo11. 
Passamos, então, a identificar uma categoria distintiva do profissional que deseja disputar os 
editais da FUNARTE nesse período, que precisa incorporar discursivamente essas categorias 
promotoras de valor, precisa se adequar ao que é entendido como um projeto ou uma obra de 
“qualidade”. E como a maioria dos editais analisados só prevê a possibilidade de envio de 1 
projeto por edital, cabe ao indivíduo articular essas normas e qualificações para competir sem 
errar. Não há possibilidade de erro no neoliberalismo e, caso ocorra, o próprio trabalhador é 
o responsabilizado. 

Ainda sobre os tipos de profissionais melhores avaliados, a análise dos 15 editais revelou 
que a FUNARTE não específica de forma objetiva o que constituiria o currículo demandado. No 
entanto, algumas solicitações são feitas no que se refere a comprovação desse currículo, como: 
materiais de imprensa sobre a atividade cultural e/ou sobre o artista; críticas especializadas; 
fotos e vídeos; programas e cartazes; depoimentos de artistas de mérito reconhecido; relatório 
dos últimos três anos de atividade; entre outros. Esse currículo parece ter certa importância, 
aparecendo muitas vezes como um dos principais itens de avaliação dos projetos. Podemos 
aferir desse dado que a qualidade pode também ser atribuída pela importância dos artistas 
envolvidos no projeto dentro do campo cultural. Isso nos evidencia novamente o caráter 
competitivo vinculado aos editais desse período, mas também revela uma característica do 
mundo da cultura e da arte que passou a ser naturalizada: a informalidade de seus profissionais. 
No mundo do trabalho formalizado, segundo Machado da Silva (1971), a carteira assinada 
seria um símbolo de status muito valorizado, representando uma série de facilidades. Também 
serviria como uma espécie de currículo para o contratante, que pode comprovar a experiência 
e a qualificação do trabalhador. “Por isso, trabalhadores com muitos registros na carteira em 
curto período de tempo, ou com grandes intervalos entre um registro e outro, dificilmente são 
aceitos em empregos considerados “bons”.” (MACHADO DA SILVA, 1971, p. 17-18). Para 
os editais, no entanto, a carteira de trabalho não funciona dessa forma. Isso parece acontecer 

11  Uma das principais críticas às leis de incentivo consiste na avaliação subjetiva pelas empresas de quais 
projetos desejam selecionar. Porque essa possibilidade de escolher o que deseja ou não patrocinar têm significado 
o investimento em projetos com fins mercadológicos alinhados ao ideal da empresa. Ver BOLAÑO, César; 
MOTTA, Joanne; MOURA, Fábio. Leis de incentivo à cultura via renúncia fiscal no Brasil. In CALABRE, Lia 
(org.) Políticas Culturais: pesquisa e formação. São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 2012.



1375

porque quando a maioria dos trabalhos não exige a carteira para a contratação, as formas de 
apresentação do currículo se transformam para outros modelos. 

Essa importância do currículo significa que também são diferenciados os valores 
recebidos por trabalhadores diferentes em funções iguais ou com as mesmas tarefas. Falamos 
então de um Estado que reconhece o trabalho intermitente e permite a diferenciação de salários 
entre projetos, mesmo que signifiquem as mesmas funções. Abre-se novamente espaço para o 
mercado competitivo. Não há preocupação com os artistas ou com um entendimento da arte 
como profissão. Não é a toa que Domingues (2017) identifica a ampliação de uma demanda 
por recursos públicos na cultura sem debate sobre o trabalho e, principalmente, sobre as 
condições desse trabalho.

BUROCRACIA E GESTÃO DE TEMPO 

Outra categoria encontrada no edital e analisada é a burocracia e a gestão dos tempos. 
Para Corsani (2012), a história da humanidade é a história da luta pelo controle do tempo. As 
instituições (igreja, escola, trabalho etc.) impõem diferentes tempos aos indivíduos, como uma 
forma de gestão do tempo. No atual modelo de acumulação, cabe também aos trabalhadores 
essa regulação. Os 15 editais analisados no período 2003 - 2008 preveem envio de alguma 
documentação, tanto para ser avaliado quanto caso seja selecionado. Não me deterei às 
particularidades da documentação, mas sim a sua capacidade de estipular prazos e metas, 
como outra forma de gestão do tempo e de responsabilização. 

 Inicialmente, o edital é lançado. A média de prazo levantada nesse período para inscrição 
foi de 45 dias. Como trata-se de um prazo curto pela quantidade de articulações que são 
necessárias, desde conceber o projeto artístico até articular equipes e documentações, imagina-
se que esses sujeitos já passem a pré-conceber projetos antes da abertura de editais. Isso 
significa que a formulação de projetos representa apenas uma possibilidade de ser pago pelo 
trabalho já realizado. Esses projetos passam então pelo que chamamos, no termo nativo, de 
adequação, isto é, uma adaptação do projeto artístico à linguagem que estabelece valor dentro 
do edital, pensando a partir das categorias de diferenciação como “qualidade”, “inovação”, 
etc. 

Nos 15 editais, há certo rigor com a gestão do tempo não só da inscrição, mas também 
com a execução e com o período posterior, chamado de pós-produção e/ou prestação de contas. 
Esse rigor se evidencia pelas punições, que geralmente envolvem a desclassificação do projeto 
ou o impedimento de participação em outros editais da FUNARTE. São acontecimentos que 
podem ser assim responsabilizados: não envio de um documento na inscrição; não envio de 
documentos durante a execução; não envio de prestação de contas em 90 dias após a conclusão; 
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entre outros. Não há possibilidade de erros, já que a “exeqüibilidade dos prazos propostos 
para realização do projeto;” se torna, até mesmo, critério de avaliação desses projetos.

A gestão do tempo no neoliberalismo faz com que os sujeitos passem a viver de 
projeto em projeto, de edital em edital, de empresa em empresa, sem perspectiva de planejar 
e executar projetos a longo prazo. Corsani (2012) propõe analisar essa característica não como 
indisponibilidade de trabalho, mas como descontinuidade e indisponibilidade de renda e, portanto, 
como consequência na organização e percepção do tempo. Isso indica que a característica 
atípica e/ou intermitente do trabalho, como os editais, não significa, necessariamente, a 
descontinuidade do trabalho. Ao contrário, os contratos firmados costumam possuir um caráter 
que Corsani (2012) chama de fictício, no qual as horas de trabalho não correspondem ao 
tempo trabalhado. Essa percepção cria a noção de que a hora do trabalho é bem remunerada, 
mas, quando vista fora do tempo oficializado contratualmente, diminui consideravelmente os 
salários. (CORSANI, 2012).  Desse sentido, podemos pensar como o rigor temporal imposto 
pelos editais condiz com a era da acumulação flexível, no qual os indivíduos precisam se 
adequar a gestão dos tempos sem sequer saber se o trabalho que irão desempenhar na criação 
de um projeto será financiado e, portanto, retornado em forma de salário e renda.

a. A gestão e interpretação do edital

 Outra categoria independente dos concorrentes do edital, é a interpretação que os 
gestores fazem da política de editais. Nesse sentido, o caso FUNARTE se tornou interessante 
objeto de estudo durante o período analisado, mesmo após a saída de Gilberto Gil do Ministério 
da Cultura. No mesmo ano, os servidores do órgão enviaram ao novo ministro um manifesto 
de repúdio contra o então presidente Celso Frateschi. Segundo eles, o presidente representava 
dentro da FUNARTE um alto grau de autoritarismo, retirando a autonomia dos diretores de 
segmentos para desenvolver suas atividades, e representaria um “(...) grave problema na 
implementação de uma gestão participativa e democrática na FUNARTE, de acordo com os 
princípios que orientam este ministério.” (LEIA…, 2008) Eles destacam ainda no manifesto, 
entre outros apontamentos, a discordância dos editais lançados naquele ano, que segundo o 
manifesto

(...) cabe dizer que são confusos, mal redigidos, contêm exigências absurdas e vários 
equívocos, além de cláusulas cuja legalidade pode ser questionada, pois ferem 
princípios da Lei 8.666. Até mesmo os técnicos e demais funcionários têm dificuldade 
de compreendê-los para dar conta das inúmeras dúvidas e reclamações pertinentes que 
chegam diariamente à Funarte. (LEIA… 2008)
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 Em entrevista para o Jornal do Brasil, Celso Frateschi responde o manifesto com uma 
carta enviada ao Ministro da Cultura contendo explicações sobre as críticas e sobre as outras 
reclamações. Nessa carta, na qual ele também pede sua exoneração, Frateschi responde que

Rompendo a cronologia da carta, somos obrigados a comentar os “editais mal 
elaborados”, “confusos”, “mal redigidos”, que “contém exigências absurdas e vários 
equívocos”. A Secretaria de Políticas Culturais, do Ministério da Cultura, organizou um 
Observatório de Editais. Esperamos que ela se pronuncie. O que podemos afirmar é que 
tais instrumentos são mais transparentes, com “regras de barreiras” e clara definição 
de critérios de seleção, contratação e acompanhamento. Será que estas características 
incomodam? Quanto à legalidade, com certeza a Auditoria Interna e a Procuradoria 
Jurídica da Funarte irão se pronunciar, pois nenhum dos editais foi publicado sem a 
severa manifestação destes órgãos. Em relação à afirmativa “Até mesmo os técnicos 
e demais funcionários têm dificuldade de compreendê-los”, só nos resta agradecer. 
(ALMEIDA, 2008)

 Esse episódio nos mostra que a política de editais não garante a transparência ou a 
democracia participativa (CANCLINI, 1987) imaginada. Há inúmeros fatores que podem 
modificá-la para os interesses de quem constrói o discurso, como feito pelos servidores e 
também pelo presidente da FUNARTE. 

 

4. DA POLÍTICA DE EDITAIS À VIDA PENSADA EM PROJETOS

Se falamos em uma política cada vez mais ampla, passando do âmbito federal para o 
estadual e, então, para o municipal, falamos também de sujeitos que passam a se relacionar 
cada vez mais com esses modelos de financiamento. Falamos também que o modelo de 
viver de projeto em projeto, incorporando as lógicas e a gestão de tempo neoliberais para 
conseguir competir dentro das regras estipuladas, se ampliam. É injusto, por outro lado, atribuir 
exclusivamente ao poder público desse período a adequação dos sujeitos à essa mentalidade. 
A idealização de um homem de projetos como herói moderno se constrói, pelo menos, desde 
o século XVIII (SIMMEL, 1998; DARDOT & LAVAL, 2016). 

O que procurei demonstrar aqui, na verdade, é que faz-se necessário rever os estudos em 
políticas culturais, buscando entender não só os avanços e retrocessos, mas como a subjetividade 
e a materialidade da vida dos sujeitos foi transformada. Com menor ou maior financiamento, 
ainda falamos de sujeitos vivendo de projetos, sujeitos multifuncionais, flexíveis, mal pagos 
e até mesmo não pagos. Podemos pensar em modelos de gestão, e até mesmo de editais, que 
respeitem a diversidade, os diferentes tempos, as regiões, as solidariedades, as individualidades 
e promovam garantias trabalhistas para os trabalhadores?

Se falamos em ampliação da participação, também precisamos falar sobre o 
recrudescimento da competitividade e sobre a escassez de discussão sobre o trabalho cultural. 
Precisamos falar sobre como os trabalhadores têm sobrevivido dentro do mercado cultural. 
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Quais são as garantias para quem vive de projeto? Que políticas foram feitas para atenuar 
essa realidade? De que forma as políticas defendidas se relacionaram com o neoliberalismo?

Sobretudo, não é possível pensar um modelo de democracia participativa (CANCLINI, 
1987) sem mudanças na estrutura capitalista. Não proponho abandonar o modelo de editais 
ou desconsiderar os ganhos nas políticas culturais dos últimos anos, mas compreender que é 
preciso transformações mais profundas para que o campo cultural não permaneça suscetível 
às lógicas competitivas que causem sofrimento, perda de direitos e submissão às estruturas 
neoliberais.
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PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA: UM 
BALANÇO PARCIAL 

Gabriel Medeiros Chati1

RESUMO: O Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), mais longevo 
marco legal relativo ao fomento à produção artística e cultural no Brasil, será 
considerado neste trabalho enquanto central à sustentabilidade financeira das 
políticas públicas de cultura. A despeito de problemas na sua implementação e 
críticas contundentes sobre sua estrutura, trata-se do principal instrumento em 
âmbito nacional de fomento na área. Assim, busca-se discorrer brevemente sobre 
o contexto histórico de sua proposição, identificar iniciativas governamentais 
de impacto significativo sobre o programa, bem como reunir dados acerca da 
disponibilidade e alocação dos recursos para estabelecer balanço parcial. A intenção 
é avaliar aspectos do programa que podem ser ativados ou melhor compreendidos 
em prol da melhoria das condições de produção cultural no país.

PALAVRAS-CHAVE: política cultural, financiamento público da cultura, incentivo 
à cultura, PRONAC, Lei Rouanet.

A CENTRALIDADE DO FINANCIAMENTO NOS MARCOS LEGAL-
INSTITUCIONAIS VIGENTES 

As políticas públicas de cultura no Brasil e no mundo são cercadas de 
controvérsias em relação a quanto o Estado deve se inserir nessa demanda social. 
Diferentes pontos de vista sobre a questão apontam ora para a necessidade da 
intervenção direta, através de políticas governamentais próprias, ora defendem 
a intervenção mínima, sob uma lógica aguda própria das doutrinas neoliberais 
experimentadas aqui e alhures, com maior força nas décadas de 1980-90. Tais 
perspectivas prescrevem mecanismos distintos de fomento à atividade artístico-
cultural, sendo que à primeira se recomenda o fortalecimento e criação de fundos 

1  Doutorando em Ciência Política (Ufpel, 2016-2020), Mestre em Patrimônio Cultural 
e Sociedade (Univille, 2012), Bacharel em Produção Cultural (UFF, Niterói, 2007). Professor do 
Bacharelado em Produção e Política Cultural da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão/
RS (desde 2013). E-mail: gabrielchati@id.uff.br
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próprios e específicos para a distribuição de recursos públicos, enquanto à segunda prevalece 
a lógica de financiamento que delega ao mercado proceder à seleção dos projetos culturais 
prioritários.

Contudo, a despeito da perspectiva dos governos que eventualmente se instalem, é 
importante destacar que marcos institucionais como o Sistema Nacional de Cultura e o Plano 
Nacional de Cultura (SNC e PNC) preveem a criação de instrumentos de financiamento 
público à produção artístico-cultural. A Emenda Constitucional nº 71/2012 acrescentou o 
artigo 216-A à Constituição da República e define como integrante da sua estrutura básica, 
entre outras instâncias, os sistemas de financiamento à cultura (§ 2º, VI). Esse marco para a 
institucionalização da gestão cultural em âmbito nacional, somado à lei nº 12.343/2010 que 
instituiu o PNC, apontam para a necessidade de previsão de recursos nos orçamentos públicos 
para sua efetiva implementação. O Capítulo III do PNC, com o tema Financiamento, estabelece 
em seus artigos 4º e 5º que:

Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias da 
União e dos entes federados que aderirem às diretrizes e metas do Plano Nacional de 
Cultura disporão sobre os recursos a serem destinados à execução das ações constantes 
do Anexo (metas) desta Lei. (BRASIL, 2010).

Compreendendo que tais instrumentos são centrais para a sustentação dos sistemas 
de cultura e para a efetivação da política cultural, neste trabalho busca-se discorrer sobre um 
dos principais mecanismos de apoio à produção cultural, o Programa Nacional de Apoio à 
Cultura (PRONAC). 

A Lei nº 7.505/1986, também conhecida como Lei Sarney, traz consigo o embrião da 
lógica de funcionamento do atual PRONAC. Tal estreita é a relação da Lei nº 8.313/1991 com 
a antecessora que sua ementa declara de antemão “Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 
2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura e dá outras providências” 
(BRASIL, 1991), ou seja, trata-se de uma reedição com adição de novos elementos.

O PRONAC, mais longevo marco legal relativo ao fomento à produção artística e 
cultural no Brasil – quiçá um dos programas de políticas públicas mais antigo do país ainda 
em funcionamento – será considerado neste trabalho enquanto central à sustentabilidade 
financeira das políticas públicas de cultura. A despeito de problemas na sua implementação, 
críticas contundentes sobre a concentração de recursos, dificuldades por parte de diversos 
proponentes em acessar editais ou captar recursos, controvérsias quanto ao caráter público 
dos projetos e iniciativas, é necessário frisar que se trata do principal instrumento em âmbito 
nacional de fomento à produção artística e cultural.

Assim, através do presente trabalho, busca-se discorrer brevemente sobre o contexto 
histórico de sua proposição, identificar iniciativas governamentais de impacto significativo 
sobre o programa, bem como reunir dados acerca da disponibilidade e alocação dos recursos 
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para estabelecer espécie de panorama de seu funcionamento. A partir da compilação dos 
dados, com destaque para os relativos ao Incentivo cultural, mas sem desconsiderar o Fundo 
Nacional de Cultura, a intenção é avaliar aspectos do programa que podem ser ativados ou 
melhor compreendidos em prol da melhoria das condições de produção cultural no país.

ASPECTOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

Neste trabalho filiou-se à perspectiva de Celina Souza (2006) que destaca, especialmente 
no âmbito da Ciência Política, um interesse renovado pelas políticas públicas. A temática 
vai galgar maior visibilidade nas últimas décadas vinculada a distintos fatores como 1) “a 
adoção de políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar a agenda da maioria dos 
países, em especial os em desenvolvimento” (SOUZA, 2006, p. 20); 2) novas visões sobre 
o papel dos governos que, diante da substituição das “políticas keynesianas do pós-guerra 
por políticas restritivas de gasto”, passam à gestores e implementadores de ajustes fiscais 
ad aeternum; e 3) a relativa incapacidade dos governantes de “formar coalizões políticas 
capazes de equacionar minimamente a questão de como desenhar políticas públicas capazes 
de impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social”, fenômeno 
mais perceptível em países da América Latina em desenvolvimento e de “democracia recente 
ou recém-democratizados” (SOUZA, 2006, p. 21).

Dentre estes fatores que trazem as políticas públicas e sua análise para lugar de maior 
destaque, no contexto deste trabalho, estariam os dois primeiros elencados por Souza uma vez 
que as políticas restritivas de gasto e a realização dos tais ajustes delas decorrentes demandam 
a adoção de orçamentos equilibrados entre receita e despesa. Tais práticas se instalam mais 
notadamente a partir dos anos 1980 em “países com longas trajetórias inflacionárias como os da 
América Latina” (SOUZA, 2006, p. 21) e, na perspectiva das políticas públicas, especialmente 
as sociais e econômicas, esses fatores são implicadores de restrições da intervenção estatal. 
Assim, na análise das políticas culturais de fomento, vai-se tomar em conta esse corolário 
ainda vigente que, necessariamente, impactou e influenciou as iniciativas dos governos e pode 
ter constrangido suas ações públicas.

DE FURTADO À FERREIRA: OS MUITOS MINISTÉRIOS DA CULTURA

 As políticas culturais têm um histórico conturbado com diferentes concepções acerca 
de sua finalidade, conteúdo e forma, especialmente no contexto brasileiro. Nesse sentido, 
mesmo que atualmente prevaleça, ao menos formalmente, um regime político democrático e 
participativo, entende-se que as políticas públicas, especialmente as de cultura, são marcadas 
por descontinuidades. A seguir veremos como alguns dos Ministros da Cultura, a contar do 
período imediatamente anterior à institucionalização do PRONAC, se posicionavam em relação 
à política cultural com ênfase na questão do financiamento.
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Entre os ocupantes da pasta ministerial está Celso Furtado2, eminente economista e 
entusiasta da cultura como elemento central ao desenvolvimento. Enquanto ministro do governo 
José Sarney (PMDB, 1985-1990), ocupou a pasta entre 1986 e 1988. Sua expectativa sobre 
o instrumento de apoio à produção cultural recém instituído por lei era bastante elevada: “A 
Lei Sarney representa passo decisivo para a formulação de uma política cultural abrangente, 
capaz de aliar à preservação do patrimônio da memória do passado ideias renovadoras” 
(FURTADO, 2012, p. 89). Enquanto acadêmico e intelectual, era costumeiro dissertar sobre 
as questões de governo, sempre na perspectiva do cargo ou função pública que exercia e com 
a finalidade de demonstrar sua posição publicamente. Neste sentido, Furtado identificava que 
a Lei Sarney representava uma resposta adequada à necessidade de “criação de mecanismos 
que possibilitassem ao cidadão o exercício de iniciativas no campo da produção cultural, 
transferindo-se para a sociedade civil funções que dificilmente pode o Estado exercer a 
contento” (2012, p. 88).

A Lei Sarney vigorou até o ano de 1990 e permitia abatimentos do Imposto de Renda 
em forma de doações, patrocínios e investimentos em projetos culturais. Aproxima-se em seu 
funcionamento à Lei Rouanet ao ponto de ser tida como um desdobramento daquela. José 
Sarney, autor do projeto de lei original, apresentou essa proposta pela primeira vez ainda em 
1975 em seu primeiro mandato como senador. Desde então, foram feitas diversas tentativas 
de apresentação e aprovação deste instrumento, todas frustradas sob a alegação de que eram 
inconstitucionais ou matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. Furtado entende 
mesmo que “Devem-se à perseverança do presidente José Sarney as várias apresentações, ao 
longo de sucessivas legislaturas, de projetos de lei cuja preocupação principal voltava-se para 
a democratização da cultura” (FURTADO, 2012, p. 88). Assim, ao que se percebe em torno 
da mobilização para estabelecer um mecanismo de apoio à produção cultural materializado 
na Lei Sarney, foi preciso grande insistência e empenho pessoal significativos.

O principal ponto falho da Lei Sarney, que viria a se constituir em crítica contundente 
ao mecanismo, é a dificuldade de fiscalizar seu uso. A “falta de transparência na aplicação dos 
recursos” e a constituição de “um grupo privilegiado de empresas cadastradas” (CALABRE, 
2009a, p. 102), foram algumas das críticas mais recorrentes apontadas. Assim, apesar do 
incremento na disponibilidade de recursos e consequente aumento das produções artísticas e 
culturais, entende-se que o conjunto de ações em torno da lei “estavam longe de alcançar seu 
objetivo inicial que era o de promover a democratização cultural, tanto no acesso quanto na 
produção” (CALABRE, 2009a, p. 103).

Curiosamente, já sob a Constituição Federal de 1988, Fernando Collor de Mello 
(1990-92) determinou que o Ministério da Cultura fosse rebaixado à Secretaria vinculada à 
2  Celso Monteiro Furtado (1920-2004) economista, intelectual e político brasileiro. Suas ideias sobre 
desenvolvimento econômico e subdesenvolvimento influenciaram a economia política do país, tendo ele ocupado 
o cargo criado por João Goulart (1962-1964) de Ministro do Planejamento. Alvo da Ditadura Civil Militar de 1964, 
teve seus direitos políticos cassados pelo regime e somente em 1979 retomou sua militância política no Brasil. 
(ABREU, Alzira et al, CPDOC, 2010).
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presidência da República, mas foi também sob seu mandato que a Lei 8.313/91 foi criada. A 
institucionalização deste instrumento contou com o empenho pessoal de “um intelectual com 
maior sensibilidade para as questões culturais que seu antecessor” (CALABRE, 2009a, p. 
111), Sérgio Paulo Rouanet. Secretário de Cultura (1991-92) à época, Rouanet sucedeu Ipojuca 
Pontes que ficara apenas 12 meses no cargo. Em um contexto de retração dos gastos públicos 
federais que “em 1992 chegou ao índice mais baixo de investimento em todo o período de 
existência do Ministério da Cultura” (CALABRE, 2009a, p. 111), a Lei Rouanet “gerou um 
novo impulso às produções culturais, ainda que nos primeiros anos tivesse havido diversas 
dificuldades de implementação” (CALABRE, 2009a, p. 111).

Sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC, 1995-2002), há espécie de 
consenso entre acadêmicos de que o Estado canalizou parte significativa dos recursos do 
fomento à produção cultural nos instrumentos de renúncia fiscal3. O terreno arrasado das 
“políticas de financiamento da cultura distorcidas pelos parcos recursos orçamentários e pela 
lógica das leis de incentivo” (RUBIM, 2007, p. 29), reduziu ainda mais o aparelho estatal, e 
promoveu a centralização dos esforços e recursos do Ministério da Cultura (MinC) em grupos 
e áreas limitadas. O papel estatal predominante, sob essa lógica, é o de controle do montante 
de recursos que o Estado está a renunciar, em detrimento de identificar e fomentar a produção 
cultural que não se “adapta” ou coaduna à égide do mercado. Esse instrumento de investimento 
indireto transpõe para o mercado e aos artistas/produtores a função de protagonistas na gestão 
da área cultural, corroborando a lógica do Estado mínimo: 

A nova lei, em um momento de escassez de recursos estatais, funcionou como outro 
componente no jogo de ambiguidades que caracterizou a chamada Nova República. 
O Estado aparentemente cresce, mas o mercado ganha poder de decisão. (RUBIM, 
2007, p. 25).

Ademais, pode-se dizer que a produção cultural e artística fica atrelada ao produto 
cultural, no sentido de que todo processo criativo financiado com recurso público deve gerar 
algo a ser comercializado, necessariamente. Para parte dos estudiosos das políticas culturais 
(RUBIM, 2007; CALABRE, 2009b), a partir da gestão de Gilberto Gil no MinC (2003-2008), 
irá se desenhar um projeto de intervenção sistemática do Estado na área cultural que busca 
outra perspectiva para a ação pública. Expressiva produção acadêmica (CALABRE, 2009b, 
2010; RUBIM, 2007, 2010) na última década percebe uma diferença importante das políticas 
de cultura dos governos FHC e Lula. É possível mesmo dizer que exista consenso em torno 
de um aparente antagonismo entre tais governos. 

De um lado, a gestão do governo levado a cabo pelo Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) foi notadamente filiado aos mecanismos de incentivo cultural, lógica que 
apontaria uma crescente do investimento e seleção privados de projetos e iniciativas culturais. 
O PSDB, que manteve à frente do Ministério da Cultura (MinC) ao longo de todo o período o 
3  Esse incentivo se dá por isenções ou deduções tributárias para contribuintes do Imposto de Renda, sendo 
recursos não orçamentários, isto é, gastos tributários oriundos de renúncia fiscal.
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cientista político Francisco Weffort4– seria propenso a maior abertura para a iniciativa privada 
sob influência declarada ou não do corolário neoliberal (ARRUDA, 2003). De outro lado, o 
Partido dos Trabalhadores (PT) defenderia uma maior participação tanto do Estado quanto da 
sociedade civil na gestão das políticas de cultura, e a criação de marcos institucionais visando 
à continuidade destas políticas, sendo mais crítico em relação à participação do mercado na 
definição e seleção dos projetos e iniciativas culturais.

Em uma publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) visando à 
realização de um balanço sobre as gestões à frente do MinC (SILVA e MIDLEJ, 2011) através 
de entrevistas com gestores dos dois governos, encontramos a fala de José Álvaro Moisés5 

sobre a forma de governar dos tucanos. Moisés, que foi Secretário de Apoio à Cultura na 
primeira gestão de FHC (1995 a 1998), entende que uma política cultural no contexto de um 
Estado democrático “Partindo da premissa de que o país tem uma enorme diversidade cultural” 
deve “dar acesso a essa diversidade como um elemento não apenas de fruição de benefício 
da própria cultura, mas também, na mesma dimensão, como um elemento de estímulo para 
a produção cultural”. Para ele as atenções do governo estavam voltadas a esta diversidade 
cultural, “mas contemplando também a diversidade entre o que tinha ou não tinha inserção 
no mercado”, e conclui: “Eu diria que foi muito menos do que nós queríamos” (SILVA e 
MEDLEJ, 2011, p. 118). 

Durante o período comandado pelo PT (2003 a 2016), segundo as posições públicas de 
seus agentes e mesmo de seu programa de governo, surge a defesa de uma atuação do Estado 
mais contundente e direta. Este período teve Gilberto Gil6 (2003 a 2008) e mais tarde Juca 
Ferreira7, enquanto ministros da cultura. Juca chegou a identificar essa vontade de mudança ao 
defender que “O Governo Lula marcou uma diferença profunda em relação a seus antecessores 
ao redefinir a missão do Ministério da Cultura como formulador e promotor de políticas de 
desenvolvimento cultural” (MinC, 2006, p. 5). Programas que se tornaram símbolos da gestão 
Gil e Juca (2003 a 2010), como o Cultura Viva (base dos editais de Pontos de Cultura), o 
Mais Cultura (de caráter mais institucional, teve edições em parceria com o Ministério da 
Educação visando as escolas e universidades), e o Vale Cultura (programa de estímulo ao 
consumo cultural e artístico por parte de trabalhadores assalariados), podem ser considerados 

4  Opositor do regime militar vai participar da fundação do PT na década de 1980, sendo seu Secretário 
Geral até 1987. Em dezembro de 1994 sai do PT para assumir a pasta do MinC, a convite do presidente eleito FHC 
(ABREU, Alzira et al, CPDOC, 2010).
5  Durante a gestão de Weffort foi Secretário Nacional de Apoio à Cultura (1995-1998) e Secretário Nacional 
de Audiovisual (1999-2002). (ABREU, Alzira et al, CPDOC, 2010; CNPQ Currículo Lattes, 2017).
6  Gilberto Passos Gil Moreira também foi opositor do regime militar, sendo preso no ano de 1968, logo 
após a decretação do Ato Institucional nº 5. É filiado ao Partido Verde (PV) desde 1990 (ABREU, Alzira et al, 
CPDOC, 2010).
7  João Luís Silva Ferreira Foi secretário-executivo do MinC de 2003 a 2008, quando em agosto daquele 
ano assume a titularidade da pasta e fica até o término do segundo mandato de Lula (2010). Ingressou no PT em 
fevereiro de 2012 e, depois de ser Secretário da Cultura do Município de São Paulo (2013 a 2014) no governo de 
Fernando Haddah (PT), voltou ao comando do MinC em 2015 até a destituição de Dilma Roussef (PT), em 2016 
(ABREU, Alzira et al, CPDOC, 2010).
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exemplos de iniciativas que apontam para uma maior inserção do Estado na demanda social 
por participação nas políticas de cultura. 

Entretanto, o Pronac, maior programa de financiamento público a projetos culturais, 
durante o período estudado, aparentemente manteve aspectos de concentração territorial dos 
recursos e repetição dos agentes culturais contemplados segundo apontam levantamentos de 
órgãos ligados ao aparelho estatal. Exemplos de alguns desses indicadores foram reunidos na 
Exposição de Motivos do projeto de lei nº 6.722/20108 que destaca que “O sistema legal de 
fomento vigente não estabeleceu enforcement necessário para a adequação dos recursos ao 
financiamento de políticas públicas democraticamente definidas” (MinC, 2009, p. 29). Assim, 
há uma dificuldade por parte da gestão Gil e Juca de interferir de maneira mais assertiva 
na principal estrutura pública em âmbito nacional de financiamento à produção artística e 
cultural. Por óbvio, somente a consideração de aspectos do Pronac, seus números e dinâmica, 
é insuficiente para apontar uma similitude entre governos, mas, ao mesmo tempo, considera-
se esta constatação enquanto um indicador de permanência ou continuidade entre eles. Essa 
dificuldade em estabelecer uma nova forma de fazer política, desarraigada de personalismos 
ou dirigismos, também é percebida por Albino Rubim e, segundo este autor, denota uma 
“incapacidade de elaboração de políticas culturais em momentos democráticos” (RUBIM, 
2007, p. 29). De todo forma, e mesmo por conta dessa dificuldade de produzir mudanças 
mais significativas na estrutura de incentivo que entende-se ser relevante, através da análise 
continuada dos dados objetivos acerca do financiamento público, acompanhar seu histórico 
a fim de manter alertas e propor mudanças na condução das políticas públicas de cultura.

CARACTERÍSTICAS DO PRONAC: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Dentre as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) as que 
aludem de maneira mais direta à dimensão da produção artística e cultural estão as de “contribuir 
para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício 
dos direitos culturais” (Art. 1º, I) e a de “estimular a produção e difusão de bens culturais 
de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória (Art. 1º, 
VIII). Para a consecução destas e de outras finalidades, cria três mecanismos distintos para 
sua implementação: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural 
e Artístico (Ficart) e o Incentivo a projetos culturais (Art. 2º, I, II e III).

Enquanto os mecanismos de Incentivo a projetos e o FNC foram implementados, o 
Ficart, espécie de mecanismo intermediário, nunca o foi. Faz-se relevante explicar que a 
principal diferença entre os mecanismos de financiamento público à cultura no Brasil reside 

8  O PL nº 6.722/2010, ou lei do Procultura, aguarda desde 2014 apreciação pelo Senado. Alguns dos dados 
se destacam: apenas 3% dos proponentes captam em torno de 50% dos recursos oriundos dos incentivos; apenas 
20% dos créditos aprovados efetivamente captam recursos; apenas 4 segmentos da produção cultural captam 
quase metade dos recursos, enquanto 30 outros segmentos, captam apenas 14%; e os investimentos per capita dos 
recursos públicos incentivados concentram-se em 60% na Região Sudeste (MinC, 2009, p. 29).
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na forma pela qual o apoio estatal se dá: 1) via o fomento direto (ou orçamentário), a partir 
de recursos arrecadados pela União e alocados por determinação governamental; e 2) indireto 
(ou tributário), através de renúncia fiscal, forma na qual o Estado deixa de arrecadar parte dos 
impostos e contribuições a ele devidos; nesta modalidade a primazia na escolha dos projetos 
é do contribuinte, ou seja, há maior protagonismo e ingerência de agentes de mercado. As 
informações sobre os dois principais mecanismos de financiamento público em âmbito federal, 
notadamente o FNC e o instrumento de Incentivo a projetos, indicam que a forma de apoio 
através de renúncia fiscal é preponderante. Os recursos disponíveis para os mecanismos 
efetivados é bastante assimétrico: a proporção é de cerca de 1 para 109. 

Cabe esclarecer que enquanto o FNC distribui os recursos orçamentários principalmente 
por meio de programas concorrenciais e editais públicos de seleção, no incentivo fiscal os 
recursos são viabilizados através de autorização a projetos culturais que, a partir basicamente 
da avaliação de conformidade à lei, tornam-se aptos a captar recursos junto à iniciativa privada. 
O presente trabalho, apesar de reconhecer as distinções entre as duas formas de financiamento, 
cada qual com sua dinâmica de captação, filia-se ao entendimento que ambos são de caráter 
público, sendo considerados por isso mesmo, quanto à sua natureza, recursos públicos.

Para se ter parâmetro do volume de recursos e quantidade de projetos que o programa 
apoiou desde de sua criação, temos um total de recursos superior a R$ 20,3 bilhões em valores 
nominais (não atualizados, portanto), aportados em cerca de 63 mil projetos culturais de 
todas as regiões do país (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, SALICNET10). Em 
termos da diversidade de linguagens, formatos e expressões, o programa também é abrangente, 
uma vez que possibilita a apresentação de projetos de uma infinidade de áreas culturais e 
linguagens artísticas desde o teatro, a dança, a música, a literatura e as artes visuais, passando 
por intercâmbio e patrimônio cultural, produção televisiva e cinematográfica, arqueologia, 
cultura popular e jogos eletrônicos11. 

Quanto à acessibilidade ao programa, tendo em conta a gama de agentes aptos a apresentar 
propostas de projetos, também pode-se considerar que há uma infinidade de possibilidades. 
Tanto pessoas físicas com atuação na área cultural, quanto pessoas jurídicas públicas ou 
privadas de natureza cultural (com ou sem fins lucrativos), estão previamente autorizadas, 
mesmo que esse amplo leque não garanta automaticamente acesso aos recursos financeiros 

9  Enquanto o FNC distribuiu recursos orçamentários da ordem de R$ 1,9 bilhão ao longo de toda vigência 
do PRONAC, através do Incentivo fiscal foram captados recursos da ordem de R$ 18,5 bilhões (SALICNET, 
2019). 
10  Foram considerados todos os projetos registrados no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura 
independentemente do mecanismo de apoio, inclusive programas especiais, que receberam ou captaram recursos. 
Disponível em: http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php#. Acesso em: 22/02/2019.
11  São 175 as categorias e subcategorias em que se pode enquadrar um projeto cultural. Além da diversidade 
de linguagens e de expressões, é notável o número de finalidades permitida aos projetos (Dados Abertos, 2018). 
Disponível em: http://dados.gov.br/dataset/incentivos-da-lei-rouanet. Acesso em: 24/05/2018.
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que podem advir tanto da renúncia fiscal, quanto do orçamento público, como se verá com 
maior detalhamento adiante.

BREVES NOTAS METODOLÓGICAS

Antes de abordar alguns dos problemas identificados e expor os dados, faz-se necessário 
compartilhar algumas questões metodológicas gerais. Enquanto recorte temporal, tomou-
se como parâmetro o período de 1996 a 2018; com base no número de propostas, projetos 
aprovados e recursos captados, percebe-se que o nível de atividade em anos anteriores a 
1996 é relativamente baixo e, por conta disso, foram descartados. Sempre que houver valores 
contábeis, estes foram corrigidos pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPC-A), medido 
pelo IBGE. Para tanto, foi utilizada a calculadora do Banco Central do Brasil e tomadas 
as datas iniciais como dezembro de cada ano até dezembro de 201812. Os dados sobre os 
projetos foram extraídos de duas plataformas do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à 
Cultura e datam de fevereiro de 201913. Conforme já dito anteriormente, o período coberto 
pela análise inicia-se em 1996 e termina em 2018. Por fim, é importante ter em conta que os 
dados são atualizados diariamente, portanto, deve-se considerar que são dinâmicos, mesmo 
que possamos considerar que, quanto mais antigos, mais consolidados.

PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS 

 Não são poucos os problemas já identificados, muitos deles pelo próprio poder público, 
relativos ao PRONAC. Aqui vamos apontar, a partir de compilação própria, alguns deles a 
começar pelo da concentração geográfica dos recursos nos municípios do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. Como se observa, dois terços dos recursos ficam nos municípios do Rio e de São 
Paulo. Mesmo que sejam as regiões metropolitanas mais populosas do país e que a atividade 
econômica mais intensa indique a razão para esse quadro, é inconteste a ideia de desequilíbrio 
se considerarmos a necessidade de descentralização dos recursos e das iniciativas culturais e 
artísticas.

12  Calculadora do Banco Central do Brasil disponível em: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/
publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores. Acesso em: 25/02/2019.
13  SALICNET disponível em: http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php#. Novo Salic 
disponível em: http://sistemas.cultura.gov.br/comparar/salicnet/salicnet.php



1390

Gráfico 1: Distribuição dos recursos captados em média entre 1996 e 2018. 
Compilado pelo autor. Fonte: SalicNet.

Nos primeiros 6 anos (1996 a 2001), a concentração ficou acima dos 73%, chegando 
a 77% no primeiro ano da série. Na outra ponta, o ano de menor concentração foi o último, 
2018, com 58% do total o que pode indicar uma tendência à melhor distribuição.

Gráfico 2: Proporção dos valores totais dos projetos inscritos no Incentivo cultural conforme condição: 

Apresentado, Aprovado e Captado, entre 1996 e 2018. Compilado pelo autor. Fonte: SalicNet.
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Outro problema de distribuição dos recursos se apresenta a partir dos dados relativos ao 
Incentivo cultural (mecenato), qual seja o da distância entre o total pleiteado que é superior ao 
autorizado e, que, por sua vez, é significativamente superior ao que é efetivamente investido 
nos projetos (Ver Gráfico 2, categorias Apresentado, Aprovado, Captado, respectivamente).

Isso indica ao menos duas questões críticas: 1) da frustração ou não execução de 
boa parte dos projetos que são aprovados, e 2) da dificuldade em se captar aquilo que é 
autorizado. Considerando o número médio de projetos aprovados (4.996) com o de projetos 
com captação (2.385), mais da metade dos aprovados (53,3%) não consegue recursos. Há 
também a possibilidade de que parte razoável dos proponentes tenha dificuldade em cumprir 
com as questões normativas já que o volume de projetos não aprovados é da ordem de 15% 
em média. O número médio de projetos por ano conforme categoria é de 5.827 (apresentados), 
4996 (aprovados) e 2385 (com captação), enquanto os valores médios vão de R$ 1,5 milhões 
(apresentados),  R$ 1,2 milhões (aprovados), e R$ 615 mil (captado), conforme Tabela 1:

ANO
APRESENTADO APROVADO CAPTADO

nº projetos vl. Total/ano nº projetos vl. Total/ano nº projetos vl. Total/ano
1996 2316 R$2.385.031,06 2372  R$2.149.332,42 2316 R$2.385.031,06
1997 3781 R$2.169.672,18 2773  R$1.627.029,11 3781 R$2.169.672,18
1998 3800 R$2.170.370,13 3437  R$1.357.851,71 3800 R$2.170.370,13
1999 4036 R$2.014.978,34 3027  R$1.355.207,34 4036 R$2.014.978,34
2000 3434 R$1.862.409,19 2511  R$1.407.297,42 3434 R$1.862.409,19
2001 3972 R$1.795.383,71 2390  R$1.295.902,47 3972 R$1.795.383,71
2002 5405 R$1.563.363,39 4218  R$1.150.004,45 5405 R$1.563.363,39
2003 4856 R$1.610.124,72 4069  R$1.059.992,23 4856 R$1.610.124,72
2004 5726 R$1.620.942,31 4958  R$1.030.897,98 5726 R$1.620.942,31
2005 9263 R$1.424.845,21 5990  R$1.016.691,07 9263 R$1.424.845,21
2006 7763 R$1.399.622,48 6533  R$1.004.966,65 7763 R$1.399.622,48
2007 9402 R$1.370.385,84 6358  R$902.599,27 9402 R$1.370.385,84
2008 8337 R$1.556.365,67 6874  R$1.016.010,18 8337 R$1.556.365,67
2009 5823 R$1.402.816,39 4731  R$1.053.901,60 5823 R$1.402.816,39
2010 7928 R$1.316.328,76 7361  R$1.105.804,85 7928 R$1.316.328,76
2011 7703 R$1.295.755,73 7751  R$1.050.325,91 7703 R$1.295.755,73
2012 6083 R$1.510.136,46 6347  R$1.219.043,19 6083 R$1.510.136,46
2013 6863 R$1.343.026,14 6441  R$1.156.810,58 6863 R$1.343.026,14
2014 6623 R$1.338.086,72 6026  R$1.210.479,93 6623 R$1.338.086,72
2015 6194 R$1.207.219,47 5408  R$1.104.255,72 6194 R$1.207.219,47
2016 4361 R$1.138.717,26 4488  R$932.052,46 4361 R$1.138.717,26
2017 4976 R$1.194.411,69 5406  R$1.162.039,71 4976 R$1.194.411,69
2018 5385 R$1.233.008,12 5449  R$1.210.961,57 5385 R$1.233.008,12
Total 134.030 R$35.923.000,97 114.918  R$27.579.457,82 134.030 R$35.923.000,97

Média 5827 R$1.561.869,61 4996  R$1.199.106,86 5827 R$1.561.869,61
Mediana 5726 R$1.424.845,21 5406  R$1.150.004,45 5726 R$1.424.845,21

Tabela 1: Total de projetos conforme situação com valores totais anuais e médias. Fonte: SalicNet.
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Outro problema significativo é o da desproporção entre os mecanismos do FNC e 
do Incentivo cultural. Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 
parceria com o Ministério da Cultura (MinC), apontam para uma situação de desequilíbrio 
histórica entre estes mecanismos, e atestam que o nível dos recursos destinados ao Incentivo 
a projetos culturais é muito superior ao do FNC14. Também a Exposição de Motivos (EMI) 
do Projeto de Lei nº 6.722/2010 (MinC, 2009) que visa alterar a atual política de fomento, 
destaca tal situação:

Ao longo da vigência do PRONAC ocorreu uma prevalência assimétrica do mecanismo 
de incentivo baseado em incentivo fiscal sobre os demais, sem que os recursos 
orçamentários fossem incrementados e os meios de gestão do processo e de controle 
social do processo fossem instituídos (MinC, 2009, p. 30).

Esse quadro foi corroborado pelos dados compilados neste trabalho e indicam que ao 
longo do período enquanto ao FNC foram destinados recursos da ordem de R$ 7,1 bilhões 
de reais, através do Incentivo, foram captados R$ 69,2 bilhões, uma proporção de 1 para 10 
(Conforme Tabela 2 na próxima página, abaixo). Outra questão relevante, também identificada 
como uma fragilidade, é a diminuição dos recursos privados próprios investidos no mecanismo 
de Incentivo cultural. Percebe-se que há uma tendência à isenção quase que plena dos recursos 
tendo (Ver coluna B/A) tendo essa proporção atingido 98,2% no ano passado; mesmo a média 
do período é alta, na casa dos 79,9% nos 24 anos cobertos pelos dados.

Há, entretanto, um outro ponto de vista possível acerca desta questão dos recursos 
próprios privados (Ver Coluna “Privado C”), a parcela não dedutível alocada via Incentivo. 
Desde que estes sejam confrontados com os recursos próprios públicos, distribuídos através 
do FNC e do Tesouro Nacional (Ver Coluna “FNC D”), vê-se que apenas em 8 anos os 
recursos diretos superaram os da iniciativa privada (Ver última Coluna). Dito de outra 
forma, mesmo com uma tendência de diminuição constante da contrapartida privada, os 
recursos investidos diretamente pelo Estado são notadamente inferiores.

14  Ver a publicação “Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2007-2010”, de 2013. Disponível em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=265974. Acesso em: 01/10/2016.
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BREVES CONSIDERAÇÕES

Buscou-se, a partir desta análise, identificar a dinâmica e evolução do volume e 
características dos recursos, número de projetos, perfil dos proponentes entre outros aspectos 
sem, contudo, pretender ser taxativa, total, ou excludente. Outras informações de caráter 
qualitativo como perfil jurídico dos proponentes, localização da execução dos projetos – suas 
áreas artísticas e culturais, entre outras questões, infelizmente, não foram abordadas. 

A pretensão deste trabalho é a de contribuir para manter aberta a discussão sobre este 
importante programa que, mesmo com suas limitações e problemas, consiste na principal 
ferramenta disponível para a produção artística e cultural no Brasil. Talvez sua relevância seja 
ainda maior dado o contexto de retrocesso das políticas culturais, notadamente em âmbito 
federal, posto que a ingerência governamental sobre parte do programa é relativamente 
limitada. Considerando que há uma expressiva crescente no número de pessoas físicas doadoras 
(Gráfico 3), creio ser possível traçar uma estratégia eficaz de mobilização da sociedade civil 
através do Incentivo cultural. 

Gráfico 3: Evolução da participação no total de recursos captado através do Incentivo cultural conforme natureza 
da pessoa: Física ou Jurídica, com percentual do total por ano entre 1996 e 2018. Compilado pelo autor. 

Fonte: SalicNet

Atualmente a soma deste tipo de contribuição já corresponde a 3% do total e mais 
que dobrou nos últimos 7 anos saindo de 1,4% em 2011 para 2,9% em 2018. Se tal estratégia 
for bem sucedida será possível aproveitar contribuições de indivíduos (pessoas físicas) que 
juntos poderão mitigar efeitos nocivos da provável retração dos recursos disponíveis para a 
produção artística e cultural brasileira.
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A POLÍTICA CULTURAL COLLORIDA: DA “TERRA 
ARRASADA” À CRIAÇÃO DA LEI ROUANET

Renata Duarte1

RESUMO: O estudo toma como recorte temporal o interstício entre a extinção da 
Lei Sarney (7.505/86) e a criação da sua sucessora, a Lei Rouanet (8.313/91). Por 
meio da recomposição dos principais fatos decorridos no período, analisaremos as 
mudanças substanciais que ocorreram no referencial de política cultural adotado pelo 
governo de Fernando Collor de Mello, que possibilitaram a transição da política da 
“terra arrasada” à gênese da principal lei de incentivo fiscal à cultura da atualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Lei de incentivo fiscal; Lei Rouanet; Lei Sarney; Governo 
Collor; Política Cultural.

INTRODUÇÃO

 O mandato de Fernando Collor de Mello iniciou envolto por expectativas. 
O primeiro presidente eleito por meio do voto direito após vinte e nove anos, 
prometeu em campanha realizar um choque de modernização no país. Seus planos 
incluíam a “caça aos marajás”, a reforma da máquina pública e a liberalização da 
economia, que livrariam o Brasil do “entulho autoritário”, colocando-o no rol das 
grandes potências mundiais.

 Com o setor da cultura não seria diferente. O pacote de medidas propostas 
incluía a extinção do seu ministério, criado cinco anos antes, em meio ao contexto da 
redemocratização, a redução drástica das suas instituições vinculadas e o fim daquela 
que havia se tornado sua principal fonte de receitas, a Lei Sarney. “Liberalizado” e 

1 Renata Duarte é pesquisadora associada jr. da Cátedra UNESCO de Políticas Culturais e 
Gestão e atua como técnica em Gestão para Resultados da Secretaria de Planejamento e Gestão do 
Estado do Ceará. É mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, especialista 
em Gestão e Produção Cultural com Ênfase em Economia Criativa pela Fundação Getúlio Vargas e 
Bacharel em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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“dinamizado”, o setor poderia se relacionar melhor com o mercado, destravando seu potencial 
de crescimento. 

 No entanto, o projeto de reconstrução nacional proposto pelo presidente fracassou. 
Seu plano neoliberal de “saneamento moral da economia” não apenas falhou em controlar a 
inflação, como acarretou um significativo decréscimo do produto interno bruto2, se mostrando 
inadequado para o país. Dada a inevitável perda de popularidade, era chegada a hora de negociar 
distensões em busca da manutenção da governabilidade. Na cultura, a principal reivindicação, 
entoada em coro pelos atores do campo, pedia a volta do mecanismo de renúncia fiscal. Nesse 
contexto, nascia a Lei Rouanet. 

 Abaixo discorremos sobre os principais fatos que ocorreram no interstício entre a posse 
de Fernando Collor de Mello e a criação da Lei Rouanet, buscando identificar as principais 
características das políticas culturais efetivadas nas gestões dos Secretários Ipojuca Pontes e 
Sérgio Rouanet. Na sequência, vamos analisá-las por meio do diagrama proposto por Vivien 
Schmidt, visando evidenciar o reposicionamento que ocorreu ao longo do período.

A POLÍTICA CULTURAL NO PRIMEIRO ANO DO GOVERNO COLLOR

“Não tenho política cultural”

Ipojuca Pontes

 A política cultural levada a cabo durante o primeiro ano do governo Collor ficou 
popularmente conhecida como “política da terra arrasada”. Não sem razão. Por um lado, 
em meio a sua reforma administrativa, o presidente eliminou a quase totalidade do aparato 
estatal dedicado à área, extinguindo o Ministério da Cultura3 e dissolvendo suas instituições 
vinculadas4. Por outro, determinou o fim dos subsídios governamentais5, extinguindo dentre 
outras a primeira lei de incentivos fiscais à cultura que existiu no país, a Lei Sarney. Desse 
modo, a chegada de Collor ao Palácio do Planalto foi marcada pela súbita retirada do Estado 
do campo da cultura, que viu sua subsistência relegada quase que exclusivamente aos agentes 
do mercado.

 O responsável por propagandear a política cultural adotada pelo governo foi o recém-
empossado titular da Secretaria de Cultura que sucedeu o antigo ministério, o cineasta Ipojuca 
Pontes. Adepto das frases de impacto, dentre as quais a que serve de epígrafe a esse subcapítulo, 
2 O ano de 1990 registrou um decréscimo de 4.3% do PIB.   Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.
gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c85caca11f.xls  
3 BRASIL. Medida Provisória nº 150, de 15 de março de 1990. Disponível em: https://www2.camara.leg.
br/legin/fed/medpro/1990/medidaprovisoria-150-15-marco-1990-370445-norma-pe.html Acesso em: 10/02/2019
4 BRASIL. Medida Provisória nº 151, de 15 de março de 1990. Disponível em: https://www2.camara.leg.
br/legin/fed/medpro/1990/medidaprovisoria-151-15-marco-1990-370446-norma-pe.html Acesso em: 10/02/2019
5 A extinção da lei 7.505/86, determinada pela medida provisória n° 161, foi posteriormente convertida em 
uma suspensão a ser reavaliada em data futura, durante sua passagem pelo Congresso Nacional para conversão em 
lei.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c85caca11f.xls
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c85caca11f.xls
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/1990/medidaprovisoria-150-15-marco-1990-370445-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/1990/medidaprovisoria-150-15-marco-1990-370445-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/1990/medidaprovisoria-151-15-marco-1990-370446-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/1990/medidaprovisoria-151-15-marco-1990-370446-norma-pe.html
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o novo secretário demonstrou rapidamente qual seria sua linha de atuação política. Consonante 
com o discurso do presidente, eleito sob a alcunha de “caçador de marajás”, Ipojuca passou a 
enfatizar com frequência sua peleja contra os “nefastos feudos” que imobilizavam a produção 
cultural6, controlados pelos “proxenetas das artes”7 que haviam substituídos os verdadeiros 
artistas. Dono de uma personalidade tida como difícil e propícia a recorrentes ataques de mau 
humor8, sua nomeação foi motivo de surpresa para o grupo que havia auxiliado na formulação 
do programa de governo para a cultura de Collor, coordenado pela cientista política Lucia 
Hippólito9.

 Muito se especulou à época acerca dos motivos que levaram o cineasta ao comando da 
Secretaria. Cogitou-se se tratar de uma vingança contra a classe artística pelo apoio maciço 
prestado à Luís Inácio Lula da Silva10 durante a corrida eleitoral. Por outro lado, também 
foi ventilado que a indicação teria se dado em retribuição ao apoio declarado à Collor pela 
esposa de Ipojuca, a atriz Tereza Rachel. Quando questionado pela imprensa à época sobre 
essa possibilidade, Ipojuca respondeu evasivamente: “Pode ter algo a ver, não sei”11. A única 
certeza aparente é que sua indicação foi mediada por Leopoldo Collor de Mello12, irmão do 
presidente.

 Imbuído das convicções neoliberais, boa parte dos esforços da sua gestão foram 
destinados a liquidar as antigas instituições culturais. Segundo sua análise, o Estado brasileiro 
havia se tornado o “inimigo número um da sociedade”, visto que nada que acontecia “de ruim 
no país” deixava “de ter por trás o dedo contaminado da máquina estatal.”13 Nesse sentido, 
extinguir a burocracia do Estado, reduzindo consequentemente aquilo que classificava como 
“intervencionismo predatório”, constituía em si uma política cultural. O efeito dessa “liberalização 
da cultura” seria benéfico a longo prazo por propiciar, supostamente, a emergência de um 
mercado cultural eficiente e autorregulado. Não ter política cultura era sua política cultural.

 A análise dos atos publicados em Diário Oficial transparece essa linha de ação. Durante 
todo o ano de 1990, por exemplo, foram constituídos cinco grupos de trabalho no âmbito 
da Secretaria de Cultura: o primeiro destinado a verificar a existência de duplicidade no 
recebimento de gratificações dos servidores do antigo MinC14; o segundo designado a apurar 

6 PONTES, Ipojuca. Ipojuca vai até o inferno contra os feudos. Segundo Caderno. O Estado de São Paulo, 
08/02/1990, p. 1.
7 PONTES, Ipojuca. A questão da cultura oficial. O Estado de São Paulo, 08/02/1990, p. 2.
8 ESTADO DE SÃO PAULO, Festa na esplanada. O Estado de São Paulo, 09/03/1991. p. 3.
9 MENDONÇA, Marcelo. Indicação de cineasta gera crise na equipe. O Estado de São Paulo, Especial – 
Era Collor. 14/03/1991. p. 2.
10 JABOUR, Arnaldo. Sem Ipojuca, com Rouanet, Collor busca entendimento com a Cultura. Ilustrada. 
Folha de São Paulo. 10/03/1991.  
11 ESTADO DE SÃO PAULO. Collor indica Ipojuca Pontes para a Cultura. O Estado de São Paulo, Especial 
– Era Collor. 14/03/1991. p. 2.
12 JABOUR, Arnaldo. Sem Ipojuca, com Rouanet, Collor busca entendimento com a Cultura. Ilustrada. 
Folha de São Paulo. 10/03/1991.
13 PONTES, Ipojuca. Inimigo público. O Estado de São Paulo, 18/01/1990, p. 2.
14 BRASIL Portaria n° 22 de 27 de abril de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1990, 30/04/1990, 
Seção II, p. 2084.
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irregularidades no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural, referente a 
Lei Sarney15; o terceiro dedicado a refletir sobre o futuro dos prédios das instituições extintas 
da antiga estrutura ministerial, localizados em Brasília; o quarto constituindo uma Comissão 
de Inquérito Administrativo a fim de averiguar o responsável pela guarda da documentação 
relativa aos incentivos concedidos via Lei Sarney; e o quinto destinado a analisar irregularidades 
nos contratos firmados pelo antigo MinC16.

Ademais foram criados dois grupos de trabalho conjuntos: um com o Ministério 
da Justiça e a Secretaria da Administração Federal para pensar o destino dos acervos das 
instituições extintas17 e outro com diversos ministérios para pensar as ações conjuntas relativas 
ao Projeto Vivência, destinado ao atendimento de idosos18. Ao passo que no mesmo período 
foram firmados apenas três convênios pela Secretaria de Cultura, todos com a Universidade 
Federal de Ouro Preto, destinados às ações de salvaguarda do patrimônio no estado de Minas 
Gerais19.

 Os dois órgãos que absorveriam as atribuições das instituições extintas, previstos 
na medida provisória que determinou a reforma administrativa, só foram instituídos em 
setembro daquele ano20, já com a alteração nos nomes realizada pelo Congresso no momento 
da transformação da MP em lei21. O Instituto Nacional de Atividades Culturais se tornou o 
Instituto Brasileiro de Ação Cultural (IBAC) e encampou a Fundação Nacional das Artes, a 
Fundação do Cinema Brasileiro e a Fundação Nacional das Artes Cênicas. Já o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se transformou no Instituto Brasileiro do Patrimônio 
Cultural (IBPC) e absorveu a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a 
Fundação Pró-Memória. Por fim, a Biblioteca Nacional (FBN) teve seu regime alterado para 
fundação22 e encampou a Fundação Pró-Leitura.

 Outro ponto de grande relevância das medidas provisórias, alterado pelo Congresso, 
dizia respeito às leis de incentivos fiscais. A extinção sumária dos mecanismos enumerados 
no artigo primeiro da MP n° 16123, foi transformada pelos parlamentares em uma suspensão 

15 BRASIL Portaria de 02 de maio de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1990, 03/05/1990, Seção 
II, p. 2159.
16 BRASIL Portaria n° 41 de 08 de maio 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1990, 11/06/1990, 
Seção II, p. 01.
17 BRASIL Portaria conjunta n° 103 de 23 de maio 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1990, 
29/05/1990, Seção II, p. 2686.
18 BRASIL. Portaria interministerial n° 252 de 16 de outubro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 
1990, 24/10/1990, Seção I, p. 5787.
19 BRASIL. Extrato de Convênios. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1990, 06/09/1990, Seção I, p. 
17042.
20 BRASIL. Decreto 59 99.492, de 03 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1990, 
04/09/1990, Seção I, p. 16808.
21 BRASIL. Lei 8.029 de 12 de abril de 1990. Conversão da MP n° 151 de 15 de março de 1990. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8029cons.htm#art2ii  Acesso em:21/02/2019.
22 BRASIL. Medida Provisória nº 206, de 08 de agosto de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1990, 
09/08/1990, Seção I, p. 15171.
23 BRASIL. Medida provisória n° 161 de 15 de março de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/MPV/1990-1995/161.htm Acesso em: 21/02/2019.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/1990-1995/161.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/1990-1995/161.htm
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a ser reavaliada posteriormente24. O objetivo era mensurar, passado o choque inicial do plano 
econômico proposto, se a extinção dos benefícios fiscais ainda se faria necessária, postergando 
essas negociações para um momento futuro. No entanto, Ipojuca não deu abertura para que 
tais negociações ocorressem, ainda que a classe artística e intelectual em sua grande maioria 
defendesse uma reedição do mecanismo. Até mesmo o documento final entregue pelo grupo 
de trabalho que havia auxiliado na formulação da política cultural de Collor previa a sua 
continuação, mediante uma reformulação em suas regras25.

Em seu lugar, o Secretário propôs a criação da Carteira Nacional de Fomento à Produção 
Cultural, que consistia em uma série de linhas de crédito especiais, ofertadas por bancos a juros 
de 12% ao ano, descontada a taxa inflacionária. A seu ver, essa relação direta com o mercado 
levaria ao desenvolvimento do campo da cultura, uma vez que impeliria o produtor a “agir 
de modo profissional, deixando de lado o amadorismo”26. Ao passo que a lei de incentivo, por 
eximir esses atores da obrigação de construir suas obras visando o lucro, somente contribuía 
para o atraso e a ineficiência do setor. Contudo, essa ideia só ganhou corpo no ano seguinte, 
sendo efetivada durante a gestão de seu sucessor.

 Enquanto isso, o aparelho estatal dedicado a área continuava praticamente inoperante. 
Apesar do decreto constituindo as três instituições da cultura (IBAC; IBPC e FBN) ter sido 
publicado no início de setembro, apenas ao final de novembro27  seus presidentes foram 
nomeados. Sintomático da conjuntura instaurada, a escolha dos três nomes ocorreu sem a 
ingerência do Secretário de Cultura. Segundo fontes, as consultas que resultaram nas indicações 
foram intermediadas pelo diplomata Otto Agripino Maia, encarregado dos assuntos culturais da 
Secretaria Geral da Presidência da República, comandada por Marcos Coimbra. Ipojuca teria 
sido informado da decisão quando tudo já estava acordado28, denotando sua perda progressiva 
de poder político, que se agravava pari passu com a queda de popularidade do governo.

As ações propostas por Collor em seu Projeto de Reconstrução Nacional29 não haviam 
resultado no almejado “saneamento moral da economia”30. Ao contrário, suas medidas 
liberalizantes não só falharam em controlar a inflação, como resultaram em um profundo 

24 BRASIL. Lei n° 8.034, de 12 de abril de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L8034.htm Acesso em: 21/02/2019.
25 AUGUSTO, Sérgio. Documento previa manutenção da Lei Sarney. Ilustrada. Folha de São Paulo. 
08/04/1990. p.E8
26 ESTADO DE SÃO PAULO. Medida provisória e financiamentos para a cultura. Segundo Caderno. O 
Estado de São Paulo. 10/08/1990. p. 3.
27 BRASIL. Decretos de 22 de novembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1990, 23/11/1990, 
Seção II, p. 1.
28 FOLHA DE SÃO PAULO. Ipojuca sai da Cultura; Collor nomeia Rouanet. Folha de São Paulo. 
09/03/1991. p. 7
29 COLLOR, Fernando. O projeto de reconstrução nacional. Biblioteca da Presidência da República, 
1990. Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/collor/projeto-de-
reconstrucao-nacional/@@download/file/Projeto%20de%20Reconstru%C3%A7%C3%A3o%20Nacional.pdf 
Acesso em: 14/02/2019.
30 COLLOR, Fernando. Primeira reunião ministerial: Programa econômico. Biblioteca da Presidência da 
República. 1990. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8034.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8034.htm
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decréscimo do PIB, que registrou naquele ano de 1990 uma marca histórica31. O projeto 
neoliberal apresentando pelo presidente havia se mostrado inadequado para o país e agora 
cada vez mais se tornava imprescindível recompor uma base de apoio que viabilizasse sua 
governabilidade.

Em meados de março de 1991, o clima de beligerância existente entre o Secretário 
e a classe artística se somou às denúncias de corrupção que surgiram em seu gabinete32, 
inviabilizando em definitivo sua permanência. A ausência de processos licitatórios em contratos 
realizados pela Secretaria, trazida a luz pela assessora jurídica do órgão, sacramentou o fim 
da sua gestão.

 O legado propositivo deixado por Ipojuca foi diminuto. Das ideias apresentadas durante 
sua passagem pela Secretaria, pouco se desenvolveu. A privatização de prédios tombados33, a 
fim de que se transformassem em negócios privados, como hotéis e restaurantes, transferindo 
o ônus da conservação para seus donos, não foi a frente. A concessão de prêmios para as 
obras culturais que obtivessem destaque no mercado, também não. Segundo Ipojuca, seu 
intento com a medida era deslocar a lógica do incentivo à produção para o reconhecimento do 
mérito, fomentando uma “cultura de resultados”34. Isto, segundo sua tese, tornaria o campo da 
produção cultural mais eficiente, evitando a ação dos “sanguessugas dos cofres públicos”35. Na 
arquitetura pensada pelo Secretário, as obras acabadas seriam avaliadas por uma comissão do 
governo, que averiguaria “o esforço e a criatividade” na concessão dos prêmios.36 No entanto, 
a proposta de criar uma comissão de notáveis que teria o poder de distribuir verbas públicas 
baseada na sua concepção de mérito foi amplamente rejeitada pela classe artística, que viu 
na iniciativa uma forma de centralismo estatizante. Por fim, seu último ato como Secretário 
foi a entrega do anteprojeto de desregulamentação do mercado cinematográfico, tratado pela 
gestão subsequente.

 Desse modo, os feitos de maior relevância da gestão de Ipojuca Pontes estão associados 
à eliminação das instituições existentes e a morosidade na criação de suas sucessoras, denotando 
seu objetivo de promover a retirada da presença do Estado do campo da cultura. A condução 
desta política cultural marcadamente neoliberal, somada aos traços de sua personalidade, 
acarretou em uma completa falta de trânsito do Secretário no meio artístico e intelectual. 
Dado esse cenário, a classe buscou outros interlocutores dentro do governo com os quais 

31 O decréscimo de 4.3% registrado só havia sido alcançado anteriormente no ano de 1981. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c85caca11f.xls   
Acesso em: 10/02/2019 
32 JABOUR, Arnaldo. Secretaria gastou Cr$ 1,2 mi para desentupir canos, diz assessora. Ilustrada. Folha de 
São Paulo. 09/03/1991. p.1
33 ESTADO DE SÃO PAULO, Ipojuca anuncia política de prêmios culturais. Segundo Caderno. O Estado 
de São Paulo, 05/07/1990. p. 12.
34 Idem.
35 Idem.
36 Idem.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/7531a821326941965f1483c85caca11f.xls
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fosse possível dialogar, aprofundando cada vez mais o isolamento de Ipojuca até o instante 
derradeiro.

 O momento de sua saída da Secretaria de Cultura se deu de forma pouco memorável. 
Sem falar com a imprensa, Ipojuca embarcou para o Rio de Janeiro logo no início da tarde, sem 
participar da cerimônia de posse do seu sucessor37. Na esplanada, uma carreata de servidores 
comemorava sua saída38.

A GESTÃO ROUANET

“Nada de laissez-faire”

Sérgio Rouanet 

 Compreender a conjuntura que levou Rouanet à Secretaria de Cultura passa por recompor 
a trajetória de outro diplomata dentro do governo, o Secretário Geral da Presidência da 
República, Marcos Coimbra. Cunhado de Collor, Coimbra foi inicialmente cotado para assumir 
o Ministério das Relações Exteriores, dada sua atuação no Itamaraty. Contudo, seus planos 
eram maiores. No comando do então Gabinete Civil, transformado em Secretaria Geral da 
Presidência da República logo após sua posse, Coimbra atribuiu a si funções semelhantes às 
exercidas pelo secretário de estado norte-americano, atuando como interlocutor do presidente 
junto à equipe ministerial.

 Com a crise instaurada no campo da cultura, os membros da sua Secretaria se tornaram 
os principais interlocutores do governo com a classe artística e intelectual, que passou a dialogar 
diretamente com os inúmeros diplomatas que compunham sua estrutura. Quando a tensão 
alcançou seu limite, a escolha por parte do presidente de um nome apontado por Coimbra, 
representou a garantia, ao menos, da continuidade destes diálogos. Nesse sentido, a nomeação 
de Rouanet foi a percursora de um movimento político mais amplo, que se consolidou ao 
longo de 1991 e 1992, levando ao poder o chamado “gabinete da governabilidade”39.

 Composto por: Marcílio Marques Moreira, na economia; Célio Borja, na justiça; Celso 
Lafer, nas relações exteriores; Hélio Jaguaribe, na ciência e tecnologia; e Rouanet, na cultura, 
os notáveis desse ilustre gabinete tiveram papel de destaque em meio à crise crescente que 
se instalou no governo e que culminou no impeachment do presidente da república. Dotados 
de significativa cultura e habilidosos negociadores, coube a eles o intermédio entre o Palácio 
do Planalto e suas respectivas áreas de atuação. O brilho deste gabinete de intelectuais levou 
Rouanet a afirmar, já nos idos de 1992, que era necessário “usar óculos escuros” para não 

37 FOLHA DE SÃO PAULO. Ipojuca saí da Cultura; Collor nomeia Rouanet. Folha de São Paulo, 
09/03/1991. p.7.
38 FOLHA DE SÃO PAULO. Servidores comemoram saída. Folha de São Paulo, 09/03/1991. p.7.
39 FILHO, Alberto Venâncio. Discurso de recepção ao sócio Célio de Oliveira Borja. Revista do IHGB, Rio 
de Janeiro, n° 441, out./dez, 2008, p. 20
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“ofuscarem uns aos outros”40. Contudo, os desdobramentos dessa história ultrapassam os 
limites que estabelecemos para o presente estudo, por isso retornaremos ao momento de sua 
nomeação, no princípio de 1991.

O primeiro desafio enfrentado por Rouanet em sua gestão foi o de restabelecer o diálogo 
entre a Secretaria de Cultura e os principais atores do campo, virtualmente rompido desde o 
princípio do governo Collor. Consonante com sua formação diplomática, sua primeira ação 
prática, iniciada antes mesmo de assumir a Secretaria, foi viajar pelo país para conversar 
pessoalmente com representantes da classe artística e dirigentes de cultura das unidades da 
federação. Segundo menciona em seu relatório de gestão:

Assim que assumi, multipliquei as viagens por todas as regiões do Brasil, conversando 
com governadores, secretários estaduais de cultura, e sobretudo com as comunidades 
culturais de cada unidade da federação. Através de conversas com inúmeros 
parlamentares, de todos os partidos, tive uma visão rica e diferenciada das necessidades 
locais.41

 Por meio desses contatos, Rouanet pode mapear as principais demandas que lhe eram 
trazidas, recolhendo os insumos para a formulação daquilo que se tornaria sua política cultural. 
Em todos eles, segundo relata, duas posições se repetiram: o descontentamento com a política 
cultural de viés mercadológico adotada até então pelo governo; e o consenso entorno da 
necessidade de uma ação descentralizada de apoio ao campo, associada à recusa veemente a 
qualquer tipo de tutela oficial.

 Esses preceitos serviram como norte para a composição do referencial teórico-conceitual 
que orientou as ações de sua gestão. Segundo seu diagnóstico, era necessário “flexibilizar a 
ideologia do governo”, afastando-se daquilo que classificou como “neoliberalismo mecânico”42. 
Nesse sentido, a gestão anterior havia falhado ao tentar impor à cultura um modelo privatista 
que não lhe convinha, dadas as características advindas da historicidade do campo no Brasil, 
marcado por mais de um século de presença do Estado. Contudo, era preciso criar meios 
para delimitar essa presença, evitando o tão conhecido dirigismo estatal, ao qual a produção 
cultural havia sido submetida durante os anos de autoritarismo. Em resposta a essas questões, 
Rouanet propôs o que classificou como política cultural social-liberal.

Sendo liberal, essa política cultural se distanciaria do dirigismo estatal, bem como do 
paternalismo, que tanto haviam interferido no campo nas décadas anteriores. Em suas ações, 
ela prezaria pela liberdade de criação e circulação, sem intervir nas escolhas eminentemente 
culturais, que deveriam caber apenas a sociedade. Sendo social, ela declinaria das “ingenuidades 
do laissez faire”, rejeitando veementemente as tentativas de submeter a produção da cultura 
aos automatismos do mercado. Compreendendo os atos de produzir e compartilhar a cultura 
40 SANTOS, Hamilton. Nada de laissez-faire, diz Rouanet. Segundo Caderno. O Estado de São Paulo. 
02/05/1992. p.3
41 ROUANET, Sergio. Gestão do embaixador Sergio Paulo Rouanet. Secretaria de Cultura da Presidência 
da República. 1992. p. 07.
42 Idem. p. 09.
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como formas de expressão da subjetividade humana, o Estado devia prover os meios para 
garanti-los a todos os cidadãos, uma vez que tal subjetividade não seria contemplada apenas 
por intermédio dos mecanicismos de oferta e demanda.

Dessa forma, a nova política cultural partia dos direitos humanos, evocando o liberalismo 
clássico, para definir os limites e as responsabilidades da ação do Estado no campo da cultura. 
Os direitos culturais, expressos nos artigos 215 e 216 constituição federal de 1988, forneceram 
a base legal para a construção do argumento que subsidiou a mudança de postura do governo. 
Dentre os direitos culturais elementares estavam o direito à produção cultural – compreendido 
como o direito ao exercício da criatividade; e o direito à memória cultural – que tinha como 
correlato o dever do Estado para com o patrimônio. A eles, Rouanet acrescentou um terceiro: 
o direito ao acesso à cultura, sem o qual os outros dois “se tornam meras abstrações”43. Sob 
esses pilares, surgiu a nova política cultural do governo Collor, fundamentada no conceito 
de cidadania cultural.

A publicização dessa política se deu em meio ao Projeto de Reconstrução Nacional44. 
Divulgado por Collor no dia 14 de março de 1991, o documento que abarca diversas 
áreas marcou uma significativa guinada na postura adotada até então pelo governo. 
Nesse sentido, o trecho dedicado à cultura era categórico nas suas afirmações:

Quando for possível atribuir um papel importante à iniciativa privada, o Governo 
não perderá de vista que, por si só, o mercado não poderá determinar os bens culturais que 
devem ser oferecidos à comunidade. Nem o Estado pode substituir a sociedade na avaliação 
da qualidade de um bem cultural, nem o sucesso comercial pode ser considerado um indicador 
exclusivo para a aferição da legitimidade estética. De modo geral, o Governo atuará de modo 
tão descentralizado quanto possível, cooperando ao máximo com os estados e municípios 
(...). Será uma política cultural aberta, transparente, participativa, dialógica e essencialmente 
antiautoritária.45

 Ademais, o documento também apresentava uma importante inovação, o Fundo 
de Investimento Cultural e Artístico (FICART). Em busca de soluções alternativas para o 
financiamento da indústria cinematográfica após o fim da Embrafilme, um grupo de produtores, 
exibidores e distribuidores encomendou um estudo preliminar à Associação Nacional dos 
Investidores no Mercado Aberto (Andima). O intuito era averiguar a possibilidade de realizar 
a emissão de cotas de investimento em produções culturais no mercado aberto de títulos. Essas 
cotas seriam adquiridas pelos investidores, que posteriormente participariam da distribuição 
dos lucros da obra, de acordo com a quantidade de cotas obtidas.

43 ROUANET, Sergio. Gestão do embaixador Sérgio Paulo Rouanet. Secretaria de Cultura da Presidência 
da República. 1992. p. 08.
44 Não confundir com o Projeto de Reconstrução Nacional, publicado pelo presidente em março de 1990.
45 COLLOR, Fernando. Brasil: Um Projeto de Reconstrução Nacional. Brasília. Senado Federal. 2008. p 
117.
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 A ideia se baseava no modus operandi dos aportes realizados por meio da modalidade 
investimento da extinta Lei Sarney, cuja principal distinção era que esta permitia a dedução no 
imposto de renda de parte do valor aportado na aquisição das cotas. O estudo preliminar foi 
apresentado ainda na gestão de Ipojuca Pontes que o batizou de Projeto Andima46. Rebatizado 
pelo governo, o FICART surgia como uma das principais possibilidades de investimento no 
campo, em conjunto com a Carteira Nacional de Fomento à Produção Cultural.

 Dois meses após a publicização do Projeto de Reconstrução Nacional, o governo Collor 
deu uma nova demonstração da sua mudança de postura em relação ao setor. Dessa vez, o 
presidente discursou diretamente à classe artística em uma cerimônia realizada na Biblioteca 
Nacional. Na ocasião, em foi anunciada a liberação de trezentos milhões de cruzeiros para 
execução do projeto Biblioteca Ano 200047, o presidente afirmou, dentre outras medidas, que 
iria oferecer subsídios para “uma parte expressiva da vida cultural” que só poderia “sustentar-
se com algum tipo de assistência do governo”48.

 Para as demais produções, aproveitou para divulgar novamente as soluções voltadas 
para o mercado, consubstanciadas nas propostas dos FICARTs e das linhas especiais de crédito 
da Carteira Nacional de Fomento à Produção Cultural. Quando perguntado por jornalistas 
durante a cerimônia sobre possibilidade de reviver a lei de incentivo fiscal, Rouanet afirmou 
pessoalmente “não recomendar”, uma vez que o governo federal optaria pela “subvenção 
orçamentária clássica”49 para os casos não mercadológicos.

 Contudo, a pressão da classe artística e intelectual pela volta do mecanismo de incentivo 
fiscal se mantinha. Nas falas em defesa do seu retorno, a motivação principal que surgia 
recorrentemente estava associada à liberdade que o formato propiciava. Ao contrário do 
mecanismo de incentivo fiscal, cuja a execução era essencialmente descentralizada, o “modelo 
clássico de subvenção orçamentária”, permitia uma significativa ingerência do governo no 
campo. Adotado por tantos anos no país, o formato centralizava o poder de decisão nas mãos 
dos agentes do Estado, uma vez que para obter os recursos era necessário demandá-los à 
burocracia, por meio da chamada “política de balcão”. Ademais, as verbas destinadas a tais 
subvenções dependiam diretamente da disponibilidade de orçamento das instituições culturais, 
que frequentemente eram cortados ou contingenciados, oscilando conforme as necessidades 
da economia.

 Por outro lado, o mecanismo de incentivo fiscal pulverizava os centros de decisão, ao 
compartilhar a escolha dos projetos a serem incentivados com os entes da sociedade civil – as 

46 FOLHA DE SÃO PAULO. Secretaria estuda cotas de participação. Ilustrada. Folha de São Paulo. 
17/01/1991. p. E-3.
47 Em linhas gerais, o projeto objetivava construir 1.000 bibliotecas públicas em todas as regiões do país, 
além de implantar um Sistema Nacional de Bibliotecas, cujo núcleo central das operações estaria sediado na 
Fundação Biblioteca Nacional.
48 OTÁVIO, Chico. Collor anuncia nova política cultural. Segundo Caderno. O Estado de São Paulo. 
14/05/1991. p 2.
49  Idem.
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pessoas físicas e jurídicas. Depois de décadas de dirigismo estatal, o campo experimentara 
após a redemocratização, quatro anos de aportes realizados via Lei Sarney, que totalizaram 
cerca de 250 milhões de dólares50 investidos diretamente em entidades e projetos culturais. 
Ainda que houvesse certo consenso entorno da necessidade de se aprimorar a legislação 
existente, o mecanismo em si havia demonstrado ser de grande valia, uma vez que permitia 
a dinamização das atividades culturais de acordo com as demandas surgidas na sociedade, 
sem precisar passar necessariamente pelo filtro valorativo dos burocratas do poder público. 
Além disso, os recursos não sofriam contingenciamento orçamentário e não se dispersavam 
na manutenção das instituições. Desse modo, a principal reivindicação da classe naquele ano 
de 1991, era a volta do mecanismo de incentivo fiscal.

 Se nas primeiras falas após assumir a Secretaria, Rouanet era categórico ao afirmar 
que o governo não criaria uma nova lei de incentivos fiscais51, meses depois seu projeto de 
lei já se encontrava na mesa de Fernando Collor52. Nascia dessa forma o Programa Nacional 
de Apoio à Cultura, tal como o conhecemos atualmente, com seus três mecanismos: o Fundo 
Nacional de Cultura (FNC), que ratificava o Fundo de Promoção Cultural da Lei Sarney; os 
Fundos de Investimento Cultural e Artístico (FICART), que aprimorava a legislação da antiga 
modalidade de investimento; e o mecenato, que também recebeu um novo regramento.

O REPOSICIONAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA

Esse breve resumo dos principais fatos ocorridos no biênio 1990/1991 nos permite 
observar o modo como a política cultural levada a cabo durante o governo de Fernando Collor 
de Mello passou por um significativo reposicionamento. Se inicialmente, sob a gestão do 
Secretário Ipojuca Pontes, a postura do governo para com o campo da cultura era marcadamente 
neoliberal, a distensão ocorrida ao longo do ano de 1991 mudou gradativamente esse cenário. 
A escolha de Sérgio Rouanet foi o primeiro passo desse processo, ao possibilitar a reabertura 
do diálogo e a escuta da principal demanda do setor, o retorno da lei de incentivo fiscal. Sua 
presença permitiu a elaboração daquilo que nomeou de política cultural social-liberal, que 
suplantou o “neoliberalismo mecânico” vigente até então. Para ilustrar esse reposicionamento 
com maior clareza, vamos nos valer do diagrama construído pela cientista política Vivien 
Schmidt (2006).

50 Um estudo preliminar acerca dos montantes aportados via Lei Sarney pode ser encontrado em: DUARTE, 
Renata; CALABRE, Lia. Lei Sarney em Números: Primeiras Análises. In: VII Seminário Internacional de Políticas 
Culturais, 2016, Rio de Janeiro. Anais do VII Seminário Internacional de Políticas Culturais. Rio de Janeiro: 
Edições: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2016.
51 SANTOS, Hamilton. Governo não vai patrocinar cultura, diz Rouanet. Segundo Caderno. O Estado de 
São Paulo. 26/04/1991. p 18.
52 SATO, Sandra. Lei Rouanet já está com Collor. Segundo Caderno. O Estado de São Paulo. 01/08/1991. p 
2.
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Em um esforço de reflexão sobre as formas de categorizar o perfil de desenvolvimento 
socioeconômico dos Estados nacionais, Schmidt propôs um modelo de plano cartesiano no 
qual se distribuem quatro categorias: faire, laissez-faire, faire avec e faire faire. Nos polos 
verticais se encontram as categorias faire, na qual o Estado age sozinho, centralizando a 
execução das suas ações; e laissez-faire, outro extremo, no qual o mercado age sozinho, 
sem a participação do Estado. Nos polos horizontais estão as categorias faire avec, onde o 
Estado atua em colaboração com os agentes socioeconômicos; e faire faire na qual os atores 
socioeconômicos passam a desempenhar funções que antes eram executadas pelo Estado, sob 
regulação deste.

Figura 1: Retirada de Schmidt 2006, p. 14

 Analisando através dessa perspectiva, temos o seguinte cenário. No início do governo 
Collor, o projeto neoliberal proposto durante a campanha eleitoral foi aplicado de forma 
global, afetando o campo da cultura por meio da extinção do Ministério da Cultura e de suas 
instituições vinculadas, e da suspensão da lei 7.505/86, a Lei Sarney. Nos primeiros meses não 
encontramos falas propositivas do Secretário Ipojuca Pontes. Suas colocações se resumem a 
enfatizar os benefícios advindos do desmonte da máquina estatal que se encontra em curso. 

Frente aos constantes questionamentos da classe artística acerca de qual seria a 
“substituta” da Lei Sarney, surge a proposta da Carteira Nacional de Fomento à Produção 
Cultural, por meio da qual os bancos passariam a emprestar montantes a juros especiais para 
os produtores. Meses depois, foi apresentado o projeto dos Fundos de Investimento Cultural 



1409

e Artístico, que mediante a oferta de cotas de investimento possibilitariam a captação de 
recursos no mercado aberto de capitais. 

Esse conjunto de políticas, que engloba as ações mais relevantes da gestão de Ipojuca 
Pontes, tem como principal objetivo promover a retirada do Estado do campo da cultura, 
permitindo-nos localizá-lo próximo ao vetor laissez-faire do nosso gráfico.

Contudo, nenhuma dessas propostas apresentava uma resposta satisfatória para a questão 
das manifestações culturais cujo perfil extrapolava os contornos de uma produção mercadológica. 
Era ilusório esperar que uma orquestra filarmônica lograsse honrar um empréstimo bancário 
com a verba arrecadada nas bilheterias, ainda que seu profissionalismo estivesse livre de 
qualquer reprimenda.

Dada a questão, a primeira resposta oferecida pelo governo, já sob a gestão de Sérgio 
Rouanet, foi o tradicional modelo de subvenção orçamentária. Os recursos para manter as 
formas de produção cultural não mercadológicas sairiam diretamente do Tesouro Nacional e 
seriam disponibilizados por meio da burocracia governamental, que centralizaria a distribuição 
das verbas, ressuscitando a chamada “política de balcão”.

Nesse sentido, a estratégia adotada pelo governo foi propor uma política cultural mista, 
na qual as ações tipicamente voltadas ao laissez-faire, seriam complementadas por iniciativas 
que se aproximariam da categoria faire, na qual o Estado centraliza o poder de execução. 

Mais uma vez, a recusa veemente da classe artística e intelectual em retornar para um 
modelo de distribuição de verbas centralizado no aparelho estatal, foi decisivo para a reedição 
da lei de incentivos fiscais. Enquanto pode, o governo Collor resistiu a proposta de reviver 
o mecanismo, pois, de fato, ele era o principal vetor que levaria ao reposicionamento de sua 
política para o setor. Até a sanção da Lei Rouanet, em dezembro de 1991, todas as investidas 
do planalto eram no sentido de consolidar meios de interação entre o campo e o mercado que 
independessem da atuação do Estado. Quando isso não se fazia possível, a centralização era 
ofertada como meio para tratar a exceção.

 Foi apenas mediante a reivindicação organizada e recorrente de todo um setor que o 
governo compreendeu a necessidade de ceder, incorporando o mecenato ao rol de instrumentos 
de sua política cultural. Desse modo, conforme explicitado no preâmbulo da Lei Rouanet, os 
princípios da Lei Sarney foram, por fim, restabelecidos. 

 A reedição da lei de incentivo fiscal à cultura possibilitou que a sociedade civil, 
notadamente as empresas privadas, voltassem a executar uma ação que até então era de 
controle do Estado: a seleção das iniciativas culturais que receberiam aportes públicos. Dessa 
forma, a política cultural foi deslocada para próximo ao vetor faire faire, na qual os atores 
socioeconômicos desempenham funções que antes eram realizadas pelo Estado.
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 Isso posto, podemos localizar a política cultural do primeiro ano do governo Collor 
próxima ao vetor laissez-faire; ao passo que, após o reposicionamento concretizado durante 
a gestão de Sérgio Rouanet, podemos remarcá-la na área central do quadrante inferior direito, 
sob influência do vetor faire faire.

CONCLUSÃO

Em sua obra, Pierre Muller nos atenta para o fato de que toda política pública traz 
consigo diversas imagens cognitivas implícitas, que foram acionadas por seus formuladores no 
momento de sua elaboração. Ideias acerca da sociedade, da função e dos limites para a atuação 
do Estado e do próprio problema político no qual se deseja intervir, são mobilizadas a fim de 
subsidiar a construção de uma possível solução para o problema apresentado. Esse processo 
cognitivo é inerente ao ato de formular uma política pública e ocorre independentemente dos 
atores envolvidos terem consciência desse fato ou não.

Conforme expusemos nesse breve estudo, por meio da análise das principais características 
dos programas e ações que compõe a política governamental para um determinado setor, 
podemos entrever quais referenciais de desenvolvimento socioeconômico orientaram seus 
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formuladores. Ao realizamos essa mesma análise ao longo de um recorte temporal, torna-se 
possível observar também como uma mesma política pública pode ser reorientada em direção 
a outro referencial, em resposta as pressões resultantes da interação dos atores no campo. 
Nesse sentido, o diagrama de Schmidt é especialmente útil, por nos fornecer uma representação 
gráfica que nos auxilia a compreender esse movimento de forma visual.

No caso aqui selecionado, foi possível denotar como a pressão da classe artística e dos 
empresários da indústria cultural levou a um reposicionamento da política pública, expresso 
tanto em seu referencial como nas ações práticas levadas a cabo pelo Estado.
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MARCOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
CULTURA PÓS REDEMOCRATIZAÇÃO: AMPLIANDO 

O DEBATE

Pedro Paulo de Toledo Gangemi1

RESUMO: Este artigo problematiza as políticas públicas de cultura em uma 
abordagem histórica após o período de redemocratização, no início dos anos 1980. 
A partir de quatro temáticas centrais, levanta questões anteriores ao recorte temporal 
em destaque e desdobra nas seções seguintes, que colocam em evidência a criação de 
uma pasta ministerial específica para a cultura, o desafio do financiamento da área, 
questão recorrente até os dias de hoje, a criação das leis de incentivo à cultura como 
alternativa e hoje principal tônica da política cultural do país e aborda o modelo 
de parcerias inaugurado no final do século e com grandes repercussões nos dias 
de hoje. Ao final, fica latente a crise de relevância pela qual a área historicamente 
passa, com uma política pública enfraquecida e muitas incertezas para artistas e 
sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas de Cultura; Leis de Incentivo; 
Financiamento; Sustentabilidade.

APRESENTAÇÃO

Este artigo está pautado no argumento de que a área da cultura ao longo dos 
últimos quase 100 anos foi marcada pela abundância de projetos de curto prazo e 
pela escassez de políticas e programas de longo prazo e ainda hoje sofre com essa 
ausência de objetivos claros, políticas de longo prazo e acompanhamento efetivo de 
resultados para a área. Alguns autores trazem à tona diferentes momentos de crises, 
mudanças e rupturas na área da cultura durante esse período (e.g. CALABRE, 2009; 
2012; COELHO, 1999; LOPEZ, 1988; FERNANDES, 2012; MICELI, 1984) e o 
autor aponta para uma possível crise de relevância. Esse fato evidencia a importância 

1  Serviço Social do Comércio - Sesc RJ - pedrogangemi@gmail.com.
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no debate do tema e a correspondente necessidade em se avançar em pesquisas que deem luz 
e apontem soluções efetivas e viáveis.

O presente artigo traz à tona quatro temáticas interligadas, subdividas nas quatro seções 
posteriores a esta introdução, que evidenciam algumas dessas questões históricas na área e 
contextualizam o momento atual de muitas expectativas e pouca certeza sobre os rumos das 
políticas públicas de cultura. 

O primeiro tema remonta ao processo de reabertura política e redemocratização, no início 
da década de 1980, quando foi criado o Ministério da Cultura, de forma autônoma, como até 
pouco tempo predominava. Após esta conquista, dificuldades relacionadas à sustentabilidade 
financeira da área tornaram-se mais fortes, conforme ainda o são, e este assunto é abordado na 
segunda seção deste artigo. A terceira seção aborda a criação das leis de incentivo à cultura, 
concebida em 1986 como uma alternativa ao dilema de sustentabilidade, e hoje um dos principais 
meios de fomento da área. A quarta seção apresenta o que se convenciona denominar era das 
parcerias, originada em um contexto de profundas mudanças institucionais no pais, refletindo 
uma via alternativa de sustentação da área da cultura, quando uma atuação conjunta entre o 
poder público,  organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e participação da iniciativa 
privada passa a se destacar como um modelo possível, notadamente a partir das organizações 
sociais (OS) e das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Em suas 
considerações finais, o artigo provoca a reflexões e críticas para a área, vista a incerteza que 
paira, não de hoje, o campo da cultura.

1 - CRIAÇÃO DO MINC: SOLUÇÃO OU MAIS UM PROBLEMA?

Entre 1979 e 1980, Eduardo Portella, então ministro da Educação e Cultura, teve como 
intenção principal o enfrentamento de distorções sociais e a marginalização cultural das classes 
menos abastadas (CALABRE, 2009, p. 94). Portella enfrentava questões sobre como evitar o 
viés governamental e conferir maior isonomia nas ações culturais, revertida em programações 
e ativações diversas em vários segmentos.

O pais experimentava o fortalecimento, crescimento e cada vez maior visibilidade da 
área cultural. Compor uma mesma pasta ministerial não parecia algo tão lógico, nem para a 
educação, que disputava a atenção de governantes pela execução de suas ações, nem para a 
cultura, que passava a ocupar a agenda de governantes do país. O período militar, apesar de 
ter deixado algumas marcas negativas em artistas e na opinião pública, deixou importante 
legado para a área. Independentemente de vieses, foi durante o período militar que se busca 
consolidar uma posição nacional na área da cultura, com vistas ao desenvolvimento do país. 
(CALABRE, 2009, FERNANDES, 2012)2. 

2  O período militar foi de crises, conquistas e dicotomias para a produção artística. Foram efetivas 
conquistas institucionais e avanços em infraestrutura nacional, a exemplo da construção das redes nacionais de 
TV, da criação da Embratel e do Ministério das Comunicações, e da associação do Brasil ao sistema internacional 
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Já na década de 1980, quando o general Rubem Ludwig assumiu o MEC, Aloisio 
Magalhães, então diretor do SPHAN passou para a Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC) 
e propôs sua fusão com o a SPHAN, consolidada em 1981, originando a Secretaria de Cultura 
(SEC). O sucessor de Magalhães, Marcos Vilaça, ao assumir esta secretaria após a morte do 
primeiro teve um discurso reconhecido por aclamar maior autonomia aos assuntos culturais, 
frente a Educação (CALABRE, 2009, p. 99-100). 

A posição para a criação de um novo órgão voltado exclusivamente para a cultura não 
era consenso entre políticos e acadêmicos na época. O grupo contrário temia um possível 
esvaziamento e perda de recursos caso a Secretaria fosse separada do MEC. Já segundo seu 
principal defensor, Aloísio Magalhães, era preferível estar em uma secretaria forte do que 
em um ministério fraco. Todavia, com sua morte, esse debate ainda se arrastou até 1985, 
quando, enfim, a ideia de separar cultura e educação se concretizou sob os argumentos de 
que o crescimento econômico e populacional passavam a demandar da pasta da educação 
maior dedicação e conhecimentos específicos, bem como o “enriquecimento” da cultura com 
maior integração entre as regiões do país e a partir da multiplicação de iniciativas artístico-
culturais estava exigindo o desenvolvimento de métodos e técnicas específicas do campo em 
consolidação, demandando inclusive uma política nacional destinada a esse fim (BRASIL, 
1985, Decreto 91.144, preâmbulo).

O novo ministério, que incluía as principais instituições culturais do pais3, teve José 
Aparecido de Oliveira inaugurando como chefe da pasta, sendo logo sucedido por Aluísio 
Pimenta e, em 1986, por Celso Furtado4.

Apesar do importante marco e ganho de relevância política e institucional, o novo 
Ministério não conseguiu sanar seu principal problema: o de financiamento e sustentabilidade 
orçamentária. Como alguns autores argumentam, essa questão ficou mais séria, visto que antes 
parte dos recursos vinham do FNDE e agora não mais havia essa fonte (CALABRE, 2009, 
p. 101; FERNANDES, 2012)5.

Agravante a este fato está uma aparente crise de identidade e atuação associado à falta 
de clareza e foco na própria legislação, que não explicita claramente em que áreas e como 
deveria atuar o Ministério (vide Decreto 91.144, 1985, e Decreto 92.489, 1986).

Decorridos pouco mais de cinco anos desde sua criação, no início da década de 1990, 
não obstante as elevadas expectativas com a recente nova constituição e um presidente que 

de satélites (Intelsat). Buscava-se, de forma rápida, que o Brasil estivesse conforme os padrões internacionais. Ao 
mesmo tempo, a censura e o dirigismo cultural fizeram com que grandes expoentes das artes buscassem asilo em 
outros países (CALABRE, 2009; FERNANDES, 2012).
3 Sobre os órgãos e instituições vinculados ao Ministério consultar Decreto 92.489/1986. 
4A esse respeito, vale ressaltar que o Ministério da Cultura, desde sua criação, teve até 2018, 21 ministros. Isso 
representa uma média de menos de 2 anos para cada ministro, com destaque para as gestões de Weffort, que ficou 
8 anos à frente do ministério, e Gil, que ficou 6 anos. Essa alternância amplia o quadro de instabilidade da área, 
conforme mais bem apresentado no artigo.
5 Como uma exceção desse período, é instituído o Fundo de Promoção Cultural, gerido pelo Instituto de 
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associava seu nome ao progresso e à “caça aos marajás”, um cenário de crise política nacional 
repercutiu seriamente para a área da cultura. Entre as primeiras medidas de Fernando Collor, 
foi extinta a Lei Sarney e o Ministério da Cultura foi rebaixado ao status de secretaria, além 
da extinção de órgãos como a Funarte, a Fundação do Cinema Brasileiro, o Pró-Memória, o 
Pró-Leitura e a Embrafilme, cujos quadros de profissionais foram realocados no criado Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), no Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (IBAC) 
e também na Biblioteca Nacional. (CALABRE, 2009, p. 105; FERNANDES, 2012, p. 124). 

Naturalmente, associado a esse brusco movimento, o orçamento da pasta foi drasticamente 
reduzido, implicando um esvaziamento das ações e programas em andamento. 

Transcorrida a turbulência política e o posterior afastamento do presidente Collor, seu 
sucessor Itamar Franco, tão logo assumiu seu mandato endossou a recriação do Ministério 
da Cultura (Lei 8.490), nomeando Antonio Houaiss para a pasta. Esse movimento também 
trouxe de volta os antes extintos IPHAN e Funarte, fechando o IBAC e o IBPC. Apesar dessa 
aparente retomada, a pasta ainda sofreria com sucessões de chefia, para José Jerônimo de 
Souza (setembro a dezembro de 1993) e posteriormente Luiz Roberto Nascimento e Silva 
(dezembro de 1993 a dezembro de 1994) (CALABRE, 2009, p. 112). 

Muito recentemente, com o impeachment da presidente Dilma Roussef e posse do seu 
vice, Michel Temer, a área se viu novamente sob essa mesma questão. Apesar da anunciada 
extinção do Ministério da Cultura, houve uma enorme mobilização da classe artística e da 
população contrária a essa mudança, e o então presidente retrocedeu e manteve a pasta com 
status de ministério (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016). Antes mesmo de sua posse em 1º de 
janeiro de 2019, o recém-eleito presidente Jair Bolsonaro, em meio a tantas transformações 
políticas e governamentais, rebaixa a cultura a uma secretaria dentro de um novo contexto 
de interesses e objetivos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019). É o contexto de expectativas e 
incertezas que vivemos ainda hoje.

2 – A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: RESPONSABILIDADE 
COMPARTILHADA OU DESCASO?

O histórico problema da sustentabilidade da área ficou mais forte com a conquista da 
autonomia da pasta quando passou a ministério. Como uma tentativa de ampliar as 
fontes de financiamento da cultura, em 1986 José Sarney promulgou a Lei 7.505 (Lei 
Sarney) para incentivar a participação da iniciativa privada e da sociedade civil na 
cultura a partir de renúncia fiscal, sob o argumento de que todos deveriam ser ativos 
na sustentação da cultura, proferindo:
Um grande momento cultural tem por trás uma acumulação econômica ou uma grande 
motivação social. O que nós queremos agora é que os financiadores desse novo 
surgimento sejam a própria sociedade, do indivíduo comum à grande empresa. Não 
mais o governo, paternalmente sozinho (SARNEY, s.d. apud CALABRE, 2009, p. 102).

Promoção Cultura, cuja finalidade era de apoiar técnica e financeiramente estudos, projetos e programas voltados 
para o desenvolvimento cultural do país, com base nas metas e prioridades governamentais. Mais tarde, esse fundo 
se tornou o Fundo Nacional de Cultura (FERNANDES, 2012, p. 123).
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No entanto, Lei Sarney tinha pontos fracos não imunes a questionamentos, entre os 
quais de que não havia um acompanhamento orçamentário dos projetos aprovadas, sendo 
a avaliação de seu uso no pós-produção, gerando margem para desvios ou projetos mal 
concebidos. Além disso, o projeto na fase de captação não precisaria explicitar o local de sua 
ocorrência, possibilitando a concentração de produções ou mesmo sua execução em locais 
exclusivos (FERNANDES, 2012, p. 126; CALABRE, 2009).

O governo Sarney foi de grande instabilidade política. Foram quatro ministros da cultura 
em apenas quatro anos, de 1985 a 1989 (e nove até 1993), resultando em descontinuidade 
política e na implementação de suas propostas.

Com a nova constituinte em 1988 houve elevada expectativa para a área da cultura, 
especificamente no tocante ao artigo 215 com a previsão da garantia do pleno exercício dos 
direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, a valorização e difusão das manifestações 
culturais, e inovando ao tratar dos direitos humanos fundamentais e dos direitos culturais. 
No entanto, mudanças efetivas demoraram a dar resultados, estes ainda questionados nos 
dias de hoje. 

Seguindo a cronologia, no período Collor houve um grande enxugamento da máquina 
pública e a cultura também passou por cortes, elencado na seção anterior. Ainda nesse bojo de 
ajustes, e com alguma repercussão negativa, o governo Collor instituiu em 1991 o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), por meio da Lei 8.313, conhecida como Lei Rouanet, 
remetendo ao seu instituidor, Sergio Paulo Rouanet. A nova lei de incentivo buscava remediar 
problemas da área e mitigar críticas à legislação anterior.

Resumidamente, a Lei Rouanet abriu três formas de incentivo à cultura no país: o Fundo 
Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (FICART) e o 
Incentivo a Projetos Culturais por meio de renúncia fiscal (Mecenato). A proposta cultural e 
na sequência o projeto cultural são o aspecto mais profissionalizante da lei, que impessoaliza 
a figura do produtor, conferindo maior isenção na relação entre o objeto a ser patrocinado, o 
incentivador e o governo que abriria mão de recursos de impostos que deveriam ser direcionados 
à cultura.

Em 1993, o audiovisual passou a ter uma lei específica, com foco especial no cinema, 
ampliando os percentuais de renúncia a serem aplicados, consolidando o período marcado 
pelas leis de incentivo à cultura (CALABRE, 2005; 2009), não apenas na esfera federal, mas 
igualmente nas instâncias estadual e municipal, que passavam a criar esses mecanismos, 
possibilitando ao setor privado a possibilidade de maior participação na área da cultura. 

No entanto, conforme dito anteriormente, sem uma política nacional que direcionasse 
tais investimentos ou renúncias, caberia aos incentivadores patrocinadores essa decisão. A 
política cultural nacional é, até hoje, moldada pelas ações relacionadas ao incentivo fiscal, 
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voltada a projetos de curto prazo, em geral dentro do horizonte de um ano6, tornando o processo 
vicioso e com foco quase que imediato, sem a consolidação de uma visão de Estado ou nação, 
ou duradoura e de longo prazo.

Ao transferir à sociedade, ou mais especificamente ao mercado a decisão sobre quais 
programas, projetos e ações incentivar, faz sentido questionar sobre a efetividade e garantia 
dos direitos culturais, notadamente relacionados ao acesso, multiplicidade, democracia em toda 
a cadeia criativa e produtiva da cultura, prejudicando a inovação trazida com a constituição 
de 1988 (SOUZA e ALEM, 2016; SOUZA, 2010).

3 - OS DESAFIOS DAS LEIS DE INCENTIVO: ABANDONAR OU APERFEIÇOAR 
A LEI ROUANET

A Lei Rouanet, apesar de ter passado por diversas mudanças nesses quase 30 anos 
de existência, ainda segue os mesmos pilares, com desafios a serem vencidos. Apesar disso, 
inegável que é o principal meio de incentivo para a cultura no país. Na ausência de uma política 
cultural sólida e de longo prazo, tanto nos níveis federal, estadual e municipal, predominam os 
projetos aprovados pelo MINC para captação de recursos por meio da Lei Rouanet, deixando 
a tônica dos rumos culturais do pais às empresas que a utilizam e têm como possibilidade 
ditar suas próprias políticas de patrocínio e incentivo à cultura. A principal fragilidade desse 
modelo é que o direcionamento para a arte e a cultura não é isento de valor e interesses.

Entre as críticas a esse modelo, há pelo menos 3 características passíveis de análise. A 
primeira questão que se apresenta diz respeito às áreas da cultura que obtêm o maior volume de 
recursos captados por área, conforme segmentação adotada pelo próprio Ministério da Cultura, 
de forma não equânime ou racionalmente distribuída pelo estado e seus principais agentes. 
A segunda é a grande concentração de recursos e beneficiários de projetos nas regiões mais 
ricas do país e nas principais capitais e centros urbanos. Com base nos números do próprio 
Ministério da Cultura, observa-se a manutenção desse quadro ao longo dos anos. O montante 
em valores e quantidade de projetos no Sudeste é muito superior ao das demais regiões do país. 

6  O mecanismo de incentivos culturais via leis de incentivo acabam sendo moldados para um ano fiscal, 
que costuma ser o período de duração de uma autorização de renúncia. Após esse prazo, com a obrigatoriedade 
de renovar ou recadastrar os projetos incentivados, há pouco compromisso por parte das empresas patrocinadores 
e baixo incentivo por parte do poder público, na continuidade de determinadas iniciativas do ponto de vista de 
mérito cultura, alcance e reconhecimento de seus resultados.



1418

Figura 1 - Projetos culturais captados por região (em R$) (de 1993 a 2016)7

Fonte: elaborado pelo autor, baseada em dados do Salic.net do MINC (2018)

O terceiro aspecto diz respeito ao tipo de empresa incentivadora. De 1996 até os dias 
atuais, houve um aumento da participação privada, equilibrando os papeis dos setores. Em 
1996, era majoritário o nível de investimento público na cultura, representado pelas empresas 
de empresas de telecomunicações (GANGEMI, 2006; FARIA; GANGEMI, 2006; MINC-
SALIC.NET, 2018). 

A partir do ano 2000, esse quadro começa a mudar, com a Petrobrás, sociedade de 
economia mista liderando o ranking. No entanto, o setor privado não chega a superar o público 
em termos de valores investidos. Por mais que exista a crítica comumente proferida de que 
a Lei Rouanet está transferindo a alocação de recursos e gestão de projetos culturais para 
interesses do setor privado, isso não é correto. Ainda predominam, em termos financeiros, 
investimentos de empresas públicas, e não privadas, em cultura baseados na Lei Rouanet 
(MINC, 2018; SOUZA e ALEM, 2016, MENEZES, 2016)8.

Pode-se argumentar que o aumento de investimentos do setor privado em cultura, 
motivado, entre outros fatores, pela política cultural pautada nas leis de incentivo, retornos 
de marketing (BECKER; 2003; BETTS, 2003; ALMEIDA, 1993; REIS, 2007), além de 
interesses de natureza simbólica e estratégica, tendo em vista o poder simbólico da cultura 
e sua importância no imaginário coletivo da sociedade (ORTIZ, 1994; GANGEMI, 2006; 
BOTELHO, 2017), e coincide com a redução da participação direta do Estado nesses 
investimentos (SOUZA e ALEM, 2016; MINC, 2018).

7  A Figura 1 apresenta o consolidado com base em valores monetários. A mesma análise em números 
absolutos relativos à quantidade de projetos evidencia o mesmo quadro, com base em dados do MINC – Salic.Net 
(2018).
8  Souza e Alem (2016) avançam nesse olhar crítico e indicam que em 2015 os gastos públicos diretos 
representaram cerca de 0,07% do orçamento total federal, em contrapartida, os gastos públicos indiretos 
representaram cerca de R$ 3,73 bilhões, cerca de 1,32% em cultura do total dos gastos públicos indiretos. Esses 
gastos indiretos são decorrentes de oito programas de incentivo ao setor, com destaque para o PRONAC ou Lei 
Rouanet (pp.97).
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Público ou privado, o direcionamento empresarial e não estatal pauta esse tipo de 
investimento, sem uma política cultural sólida e de forma direcionada. A orientação das leis 
de incentivo não segue preceitos focados em mitigar problemas da área e pulveriza o incentivo 
na cultura na forma de projetos desconectados de uma política maior, de longo prazo, e inverte 
a ordem entre oferta e demanda pelos serviços de cultura, que são definidos pela agenda 
empresarial, e não de um determinado governo ou com base na demanda da população ou 
região que necessita de cultura.

Não há, a priori, um direcionamento ou metas mínimas estabelecidas por segmento 
cultural para que se captem recursos. E, entre os projetos incentivados, pouco se fala em 
integração da atuação ou mesmo em sinergias possíveis entre os projetos. Não se trata de pôr 
fim às leis de incentivo o que nos dias de hoje seria irresponsável. Por outro lado, não quer 
dizer que não se deva avançar e construir melhorias para este modelo, contribuindo mais com 
a área.

O autor argumenta que ainda não se encontrou o real objetivo para com as leis de 
incentivo, ora menosprezando seu papel, ora exacerbando sua função social. Um grande 
desafio ainda enfrentado pelos gestores nacionais da cultura é a realização de ajustes visando 
ao aproveitamento das potencialidades das leis de incentivo na montagem de um sistema 
de financiamento nacional de cultura em que seja possível conciliar os diferentes interesses 
(movimentos sociais, empresas, governos) possibilitando e incentivando maior volume de 
contrapartidas privadas, incluindo-se contrapartidas sociais, mecanismos de desconcentração 
regional na utilização dos recursos incentivados e formas que permitam a orientação de recursos 
conforme prioridades setoriais do Estado, em uma visão de médio e longo prazo. 

Nos anos 2000, o Estado se volta para a tentativa de inclusão social e cultural de uma 
parcela da população desfavorecida econômica e socialmente a partir do fortalecimento de 
programas governamentais destinados, por exemplo, à redistribuição de renda, à geração de 
trabalho, ao acesso à habitação e, por conseguinte, à cultura. Tentativa, pois a concretização de 
tal ideal se mostra hoje ainda bastante distante do que se anunciava no início dos anos 20009.

Vale ressaltar que a alternância da presidência e a mudança de foco na gestão pública 
nacional também significaram mudanças para a área da cultura. Na gestão de Gil a frente do 
MINC iniciada em 2003, foram anunciadas diferentes mudanças, como o investimento em 
editais públicos de financiamento de projetos e a elaboração do Plano Nacional de Cultura 
(PNC), e a indicação da necessária criação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) como 
sustentador do PNC. Mas tais medidas só se tornaram concretas muito tempo depois, com o 
PNC aprovado em 2010 (Lei 12.343/2010) e o SNC em 2012 através de Emenda à Constituição 
(PEC 34/2012) com o artigo 216-A.

9  Sobre as metas do PNC e sua evolução desde 2010, recomenda-se consulta ao site http://pnc.cultura.gov.
br/ (Brasil, 2015).
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Conforme aponta Rubim (2010), o discurso não correspondeu à prática efetiva (RUBIM, 
2010; ZUGLIANI, 2016). Foram semeadas propostas inovadoras, mas uma mudança efetiva 
para a área da cultura ainda se arrastou por algum tempo, como se observa nos dias de hoje. 
Alguns dos números divulgados pelo próprio MINC mostram esse desafio e o caminhar em 
marcha lenta. O acompanhamento das metas do plano nacional de cultura e sua transparência 
na internet são um avanço enorme ante o cenário apresentado no século passado. Porém, os 
resultados do plano e o monitoramento dos indicadores mostra que muito precisa ser feito10. 
Poucas metas estão apontando para um desfecho satisfatório no prazo de 2020. Infelizmente 
a administração pública não demonstrara a evolução no ritmo necessário para vencer os 
obstáculos burocráticos ou garantir efetividade no modelo (ZUGLIANI, 2016, p. 72).

Em 2014, com a ruptura na gestão pelo impeachment da então presidente Dilma 
Rousseff e as sucessivas alternâncias na gestão da pasta da Cultura no período de 4 anos 
(2014 a 2018), o direcionamento para a área da cultura e a continuidade nas ações culturais 
de forma integrada não se consolidaram. Desde 2011 já passaram oito ministros pela pasta 
e um secretário executivo recém empossado na atual gestão presidencial (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 2018). 

Esses fatos contribuem ainda mais para um esvaziamento da cultura como área de 
atração dos investimentos e gastos públicos. Isso representa movimento contrário ao que se 
observa em outros países onde “os processos culturais vêm sendo considerados importantes 
sejam como fontes de geração de renda e emprego (...) fundamentais na configuração do 
campo da diversidade cultural e da identidade nacional (CALABRE, 2005, p. 10).

Desta forma, a Lei Rouanet, apesar de tantas críticas, e o modelo de gestão da cultura 
fortemente embasado nas leis de incentivo ainda são o carro-chefe do que se convenciona 
chamar de política pública de cultura no Brasil.

4 - ERA DAS PARCERIAS: A BUSCA DE MODELOS PARA GESTÃO DA 
CULTURA

Diante de tantos questionamentos e desafios, produtos e serviços culturais têm sido de 
forma crescente gerenciados por modelos de gestão misto, com participação do Estado e da 
iniciativa de mercado sem fins lucrativos, adaptando-se a uma realidade dada inicialmente 
como destruidora (ZUGLIANI, 2016; FINGUERUT et al, 2014; PONTE, 2012). Essa nova 
amarração do modelo de gestão pode ser denominado de início de uma era de parcerias, 
entre os poderes público, privado e sociedade civil organizada, adequando-se novos produtos 
e serviços culturais a essa configuração, seja do ponto de vista sociocultural, por meio da 
promoção do acesso e da disseminação de novas práticas culturais (BUENO e LOPES, 2011; 
FIORE et al, 2011; WARNIER, 2003).

10  Ver: <http://pnc.cultura.gov.br/>.

http://pnc.cultura.gov.br/
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Conforme salientado ao longo do artigo até aqui, é histórica a busca por um cenário de 
desenvolvimento nacional factível com as promessas de crescimento social e econômico. Ainda 
em 1995, encabeçada pelo Ministério de Reforma do Estado, o Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado  buscou “criar condições para a reconstrução da administração pública 
em bases modernas e racionais” por intermédio de uma nova organização administrativa do 
Estado brasileiro (BRASIL, 1997; BRASIL, 1995), tendo como consequência a Emenda 
Constitucional 19/98 para uma nova organização administrativa do Estado brasileiro, baseada 
em conceitos de gestão e eficiência, voltada para o controle dos resultados e descentralização 
com poder ao seu principal cliente, o cidadão. (BRASIL, 1995, p. 7).

Críticas à parte, estava formado terreno fértil para novas legislações sobre alternativas 
de modelos de gestão para o Estado, associando-o à iniciativa privada e/ou a entidades civis 
sem fins lucrativos. Foi o caso das Organizações Sociais (OSs) e Organizações Sociais de 
Interesse Público (OSCIPs). Em 1998, a Lei Federal 9.637 criou uma nova figura institucional, 
as Organizações Sociais – OSs. Tratou-se de esforço no sentido de dar ao aparelho do Estado 
flexibilidade, agilidade e abertura à participação da sociedade civil. Seu propósito foi o de 
permitir e incentivar a publicização, ou seja, a produção não lucrativa pela sociedade de bens 
e serviços públicos não exclusivos do Estado, notadamente o ensino, pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde 
(FINGUERUT et al, 2014, ZUGLIANI, 2016; NEUMAYR e LARA, 2017).

Em 1999, a Lei 9.790 deu origem no âmbito federal às Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), no universo do Terceiro Setor, em organizações com 
finalidade pública, qualificadas para tal, desde que atendidos os objetivos sociais e normas 
estatutárias requeridos pela respectiva lei (BRASIL, 1999).

Esses modelos estão, portanto, inseridos em um novo contexto da área de Gestão 
Pública, baseados no estabelecimento de alianças estratégicas entre Estado e sociedade civil, 
de forma a minimizar os efeitos decorrentes do engessamento estatal e maximizar os resultados 
da ação executiva. 

Inicialmente tímido, o número de organizações impactadas por esses modelos emergentes 
vem crescendo junto com o fortalecimento do chamado Terceiro Setor, grupo de organizações 
sem fins lucrativos como fundações privadas e associações civis, conforme se evidencia pela 
evolução dos marcos legais dos entes federados com essa finalidade. O terceiro setor, tem 
se fortalecido como representante na gestão da cultura, buscando suprir lacunas das outras 
instâncias. As novas relações institucionais, mercadológicas e tecnológicas multiplicaram 
as potencialidades associadas somando vultuosos recursos financeiros, refletindo ainda na 
busca por maior profissionalização da área, geração de renda e de empregos específicos e 
incremento de áreas correlatas, ou cadeias produtivas (PONTE, 2012).
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Esse movimento ganhou força no início dos anos 2000 quando a quase totalidade 
dos equipamentos públicos de cultura do Estado de São Paulo passou a ser gerida pelas 
organizações sociais (OS). No ano de 2014, esse modelo de gestão representou cerca de R$ 1 
bilhão transferidos da iniciativa pública para os gestores dos equipamentos culturais paulistas.

Considerando os quase 16 anos desde a promulgação da lei federal de O.S (Lei 
Federal n° 9.637/98) é significativo constatar que 23 estados brasileiros já possuem 
sua legislação própria de O.S e outros 15 estados possuem legislação de OSCIP. 
Apenas o estado de Roraima não possui nenhuma legislação de O.S/OSICP (CAMPOS; 
CAIQUE; PEREIRA, 2017, p. 161).

Esse cenário indica que o modelo de parcerias via OS ou OSCIP tem se fortalecido 
como alternativa promissora para a gestão de empreendimentos culturais sem os problemas 
vividos diretamente pela administração pública e ainda com uma dose de interesse coletivo, 
fruto do Terceiro Setor, ofuscando, aparentemente, o viés mercadológico do setor privado.

Uma análise mais detalhada revela que persistem diversos desafios e obstáculos no 
complexo cenário das parcerias. Podem-se identificar desafios no ambiente em que são 
celebrados os contratos de gestão e também intrínsecos à própria organização, tais como a 
falta de unificação ou sistematização das legislações de forma que pudessem ser tratadas de 
forma complementar, e não de forma díspare a ponto de prejudicar a constituição empresarial 
das organizações e de seus respectivos Conselhos. Dito de outra forma, a pulverização de 
marcos regulatórios nos âmbitos federativos ocorreu de forma desregulamentada e impede 
a unificação dos modelos colocados em prática (CAMPOS; CAIQUE; PEREIRA, 2017; 
ZUGLIANI, 2016).

Outro ponto remete ao fato de que a adoção do modelo de parceria demanda, como o 
próprio nome sugere, uma revisão dos papéis e responsabilidades dos atores envolvidos, que 
devem, por princípio, estarem aptos e dispostos para exercer essa parceria. Ao administrador 
público, deve-se restringir a formulação da política pública e o acompanhamento e controle 
dos resultados. Já a apresentação do resultado caberá à organização parceira, que deve estar 
ciente do resultado a entregar de maneira transparente e eficiente (NEUMAYR e LARA, 
2017; ZUGLIANI, 2016).

Mais um tópico recorrente diz respeito à insegurança jurídica. Estabelecer um contrato de 
parceria, com duração de cerca de cinco anos requer um planejamento e uma responsabilização 
das partes envolvidas. A maior parte dos marcos regulatórios garante para o administrador 
público tal garantia, mas ao parceiro privado são mais deveres do que direitos (ZUGLIANI, 
2016; GANGEMI, 2018; NEUMAYR e LARA, 2017).

Esses aspectos são desafios adicionais ao modelo de parceria e dão margem para uma 
série de debates que podem ser reforçados pela análise mais detida sobre seu funcionamento 
e os diferentes casos de empreendimentos culturais geridos por esse modelo em todo o pais, 
com estudos específicos a esse respeito (e.g. GANGEMI, 2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da parte dos projetos, sua grande maioria é fomentada pelo interesse de agentes 
empresariais, em grande parte privados, por meio do que se tornou um dos mais fortes 
instrumentos de fomento à cultura no Brasil, denominadas leis de incentivo, em que o patrocinador 
incentivador dá a tônica da agenda cultural em um determinado período ou região. Em vez de 
a agenda pública de cultura estar embasada em demandas e características de uma localidade e 
de sua população, ou em conformidade com um programa de governo mais amplo e ambicioso 
em termos de melhoria das suas próprias condições, essa agenda se firma nos interesses do 
agente promotor, e não do público expectador. Pode-se argumentar que, no Brasil, há uma 
inversão de valores, em que a demanda é gerada a partir da oferta e não o seu contrário, como 
idealmente poder-se-ia esperar.

Modelos mais atualmente em discussão, como a publicização de equipamentos culturais 
a partir da gestão por Organizações Sociais, ou o debate, ainda sem grande repercussão prática 
relacionada aos fundos patrimoniais voltados para a área, conhecidos como endowments 
culturais, evidenciam a área cultura como uma das pastas com menor expressão orçamentária11 
e uma das primeiras a ter recursos contingenciados sob argumentos diversos12. Como causa 
e/ou consequência desse fato, está o argumento de que não existe, ou é muito incipiente no 
Brasil, uma política pública de cultura realmente efetiva (UNESCO, 2017; PONTE, 2012; 
SOUZA, 2012; COELHO, 2008; REIS, 2007; COELHO, 1999; MICELI, 1984 entre outros).

Diante desse quadro, a gestão da cultura e das políticas de cultura no Brasil sofre as 
respectivas consequências e acaba por comprometer seus objetivos fim de acesso e abrangência 
e ainda colocam em cheque os modelos de negócios de empreendimentos culturais no tocante 
à sustentabilidade financeira, aspecto que já seria um desafio por si, mesmo se os dados 
da área fossem mais positivos. Entre os problemas enfrentados de forma recorrente estão 
equipamentos culturais deteriorados ou carentes de gestores qualificados; ausência de programas 
de salvaguarda de obras de arte; falta de preservação do patrimônio cultural de forma geral; 
escassez de recursos financeiros, principalmente quando situados em cidades e locais afastados 
dos grandes centros urbanos; agentes culturais com formação em áreas distintas das de sua 
atuação, a cultura; entre diversos outros problemas encarados historicamente pela área (UNESCO, 
2017; CALABRE, 2009; ZUGLIANI, 2016; FERNANDES, 2012; RUBIM, 2010; IBGE, 
2006; 2009; 2012, entre outras referências).

A importância em se aprofundar os desdobramentos e potencialidades da cultura não 
se restringem ao seu campo e se estendem às interações e interconexões que são promovidas, 
possibilitadas e reforçadas pela própria cultura, que deve ser encarada de forma lato em sua 
essência. 

11  Ver BRASIL, 2018 (http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/
orcamento-anual-de-2018. Anexo 2)
12 Sobre a economia da cultura e o orçamento público destinado a esta pasta, recomenda-se consulta ao 
estudo da FGV (2015), bem como às referências ao orçamento público associado, e referidos no citado estudo.

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/orcamento-anual-de-2018
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/orcamento-anual-de-2018
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A experiência cultural é um dos pilares formadores da pessoa e conditio sine qua 
non para o desenvolvimento integral de sua personalidade, pois, a partir destas, são 
elaboradas e reelaboradas as visões e construídos os universos simbólicos com os 
quais o mundo é apreendido. O caráter constitutivo das experiências culturais remete 
ao princípio da dignidade da pessoa humana. O sentimento de pertencimento a uma 
comunidade, consequência das experiências culturais comuns, e de valoração positiva 
deste vínculo são pressupostos reconhecidos para a plena cidadania (SOUZA, 2012, 
p. 159).

Em 1988, a Constituição brasileira inovou ao prever o exercício dos direitos culturais e 
o acesso às fontes de cultura com a valorização e difusão das manifestações culturais (BRASIL, 
1988, CF, Art. 215). Apesar desse marco de grande peso, é inegável que a efetivação de ações 
nessa direção ainda carece de mais atenção por parte de instituições e gestores públicos, 
organizações privadas e entidades do terceiro setor. 
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COMO A CULTURA E AS POLÍTICAS CULTURAIS 
FORAM REPRESENTADAS NOS PROGRAMAS DE 

GOVERNO DE FERNANDO HADDAD (PT) E DE CIRO 
GOMES (PDT) NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 

2018

Eula Dantas Taveira Cabral1

Cintia Augustinha dos Santos Freire2

Thainá Queiroz Alves3

RESUMO: O objetivo do artigo é mostrar como os temas cultura e políticas culturais 
foram representados nos programas de governo de Fernando Haddad (PT) e Ciro 
Gomes (PDT), candidatos à presidência da República do Brasil no ano de 2018. A 
partir de pesquisas bibliográfica e documental, analisando autores da área cultural, 
programas dos partidos políticos dos candidatos, matérias jornalísticas e legislações 
nacional e internacional, chegou-se às seguintes conclusões: as palavras cultura e 
políticas culturais ganharam destaque nos programas de governo do PT e do PDT; 
mesmo tendo preocupação com a cultura, os candidatos citados não foram eleitos, 
perdendo para o concorrente, do PSL, que, junto com seu partido político, não fez 
menção às políticas culturais em seu programa de governo e não as considerou 
como algo fundamental na vida do brasileiro.   

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, políticas culturais, candidatos à Presidência da 
República de 2018, Fernando Haddad, Ciro Gomes. 

Qual a importância das políticas públicas na área cultural? O Estado prioriza 
e investe na diversidade cultural do povo brasileiro? Quais foram as propostas dos 
candidatos Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes (PDT) para cultura e políticas 
culturais em seus planos de governo para a presidência da República nas eleições 
de 2018?
1  Eula D. T. Cabral é Doutora e Mestre em Comunicação Social, atua no setor de Pesquisa 
de Políticas Culturais, na área de EPCC, coordenadora do projeto “Concentração midiática diante 
da democratização da comunicação e da diversidade cultural: análise das estratégias dos grandes 
conglomerados” e professora do Mestrado em Mídia e Cotidiano da FCRB. Email: eulacabral@
gmail.com
2 Cintia Augustinha dos S. Freire é Especialista em Educação e colaboradora no projeto “Concentração 
midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural: análise das estratégias 
dos grandes conglomerados” (FCRB). Email: cintiaugustinha@gmail.com 
3 Thainá Queiróz Alves é graduanda em Ciências Sociais (UFRJ) e bolsista de IC (CNPq) do projeto 
“Concentração midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural: análise 
das estratégias dos grandes conglomerados” (FCRB). Email: thaina.qalves@gmail.com
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Para entender melhor a temática, a partir do projeto de pesquisa “Concentração midiática 
diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural: análise das estratégias 
dos grandes conglomerados”, que vem sendo desenvolvido no setor de Pesquisa de Políticas 
Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, analisou-se os planos de governo de dois dos 
principais candidatos à Presidência da República no ano de 2018, Fernando Haddad, do 
Partido dos Trabalhadores (PT), e Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

CULTURA E POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL

O Brasil é um país rico em diversidade cultural. Pode-se dizer que um fator determinante 
para este acontecimento foi a colonização, onde predominou a mistura de raças e etnias. Porém, 
não há como negar que seus governantes tiveram com a cultura popular um distanciamento, 
privilegiando a chamada cultura de elite. No país, a elaboração e o estudo de políticas públicas 
para o setor cultural datam do século XX, onde as ações culturais públicas têm origem em 
1930 e 1940. Sabe-se que as políticas culturais, quando bem aplicadas, podem prover uma 
diferença significativa na vida das pessoas e da sociedade em geral. 

De acordo com Jesús Martín-Barbero (1997), o povo latino-americano foi suprimido 
pelos seus colonizadores, pois os mesmos achavam que os índios não tinham cultura. Eles foram 
excluídos dos meios e um conjunto de políticas culturais lhes foram impostas, extinguindo 
muitas das tradições e os diferentes aspectos culturais dos povos indígenas. Desde então, essa 
visão deturpada de cultura se estabeleceu. Martín-Barbero (1997), em seus estudos sobre a 
América Latina e como a mesma conseguiu sua independência, afirma que a cultura deveria 
ser considerada como determinante nas discussões sobre política cultural. 

É fato que o Brasil possui resistências na regulação e aplicação de políticas culturais, 
que poderiam minimizar as divergências para atender as demandas culturais, do ponto de vista 
da pluralidade e diversidade cultural. Para Jesús Martín-Barbero (1997), é preciso haver uma 
mudança no âmbito da comunicação, uma vez que a mesma não deveria se restringir a uma 
lógica geográfica ou política, pois cultura e comunicação são fundamentais na conquista da 
cidadania.  Nessa perspectiva, entender Cultura se faz necessário. 

A Cultura significa, originalmente, “lavoura” ou “cultivo agrícola” e deriva 
etimologicamente do latim colere. Deu origem às palavras colônia, colono (que se referem 
à habitação) e culto (adoração religiosa). Porém, um dos principais sentidos desse termo é a 
relação existente entre homem e o trabalho manual (EAGLETON, 2011, p. 11-12). 

Sabe-se que, a partir do século XVIII, com o desenvolvimento urbano, o homem 
modificou a sua cosmovisão -  a maneira de ver e entender o mundo, especialmente as relações 
humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade -  de rural para a urbana. 
Essa mudança de paradigma impactou a história da humanidade quanto a sua identidade, 
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modo de pensar, agir, fazer, criar. Surgiu um novo ser “livre” e determinado, mas enraizado 
culturalmente. 

Na perspectiva de Raymond Williams (2001), o conceito de cultura remete ao sentido 
antropológico e começa a ser fomentado na segunda metade do século XIX. Ele toma como 
objeto de investigação o padrão estabelecido pelas comunidades, como se organizam, quem as 
dirige, sua forma de comunicação, como vivem e como suas experiências dão significados a sua 
existência. A vida humana é finita, mas o padrão estabelecido nas comunidades e sua organização 
social com seus significados sobrevivem continuamente, não apenas na língua falada e escrita, 
mas em todas as coisas inseridas na vida comunitária. Os padrões estabelecidos possibilitam 
uma criação contínua de significado cultural sem o qual a sociedade não poderia existir.

Para Stuart Hall (1997 p.3), “a cultura tem assumido uma função de importância sem 
igual no que diz respeito à estrutura e à organização da sociedade moderna tardia” bem como, 
“aos processos de desenvolvimento do meio ambiente global e à disposição de seus recursos 
econômicos e materiais”. Diante desse cenário, “a mídia sustenta os circuitos globais de trocas 
econômicas dos quais depende todo o movimento mundial de informação, conhecimento, capital, 
investimento, produção de bens, comércio de matéria prima e marketing de produtos e ideias”. 

A cultura, enquanto produtora de conhecimento e formação para os cidadãos, se faz 
primordial, por isso torna-se importante compreender como esta se faz presente e as perspectivas 
apresentadas em relação ao seu fomento. Para Carlos Nelson Coutinho (2000, p.39) a cultura 
brasileira deve ser examinada sob a ótica da liberdade de criação, uma vez que a liberdade é, por 
um lado, “operada sempre num quadro histórico-social concreto de acordo com condicionamentos 
sociais” e, por outro, constitui-se na liberdade de crítica, ou seja, só cabe ao criador definir os 
conteúdos e as formas de sua criação.

Assim sendo, ao estudar a cultura no Brasil, Coutinho (2000) afirma que há uma 
relação entre “cultura brasileira” e “cultura universal” e estas podem ser explicadas a partir 
da formação da estrutura econômica-social em dado momento, na qual afetou políticas para a 
área. Isso significaria que, com a imigração no país, a cultura europeia não obteve dificuldade 
ao também introduzir-se e tornando-se, o que o autor chama, “cultura universal”. 

Coutinho (2000) deduz que a história da cultura brasileira é definida a partir de uma 
assimilação (mecânica ou crítica, passiva ou transformadora) da cultura universal e difundida 
pelas várias classes e camadas sociais, mas que a universal e a brasileira não dispõem de relação 
de interdependência. Por conseguinte, aponta para as transformações ocorridas na Ditadura 
Militar, instaurada em 1964 no Brasil, que atingiu o campo cultural devido ao alastramento 
da censura que sustentou a relação entre poder e cultura: “A prática da censura, aliada a um 
claro terrorismo ideológico, pode ser considerada como a face aberta da ‘política cultural’ 
vigente após 1964” (COUTINHO, 2000, p. 69).
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O ano de 1964 representou a eclosão da censura, principalmente no que tange aos meios 
de comunicação de massa, como a televisão, os jornais, o cinema etc., impondo condições 
favoráveis para o predomínio de uma cultura nacionalista e elitista. Renato Ortiz (1998) 
apresenta a peculiaridade que a cultura se desenvolveu na Ditadura Militar, de 1964, além do 
sentido político e econômico que o período carregava:

As relações entre cultura e Estado são sensivelmente alteradas em relação ao passado. 
O processo de racionalização, que se manifesta sobretudo no planejamento de políticas 
governamentais (em particular a cultura), não é simplesmente uma técnica mais eficaz 
de organização, ele corresponde a um momento de desenvolvimento do próprio 
capitalismo brasileiro.

Assim, essas transformações que Ortiz (1998) aponta têm consequências imediatas na 
cultura, pois enquanto a economia do país desenvolvia um “mercado de valorização aos bens 
materiais” era também visto o desenvolvimento de um “mercado de bens culturais”. Sendo 
função do Estado, até os dias atuais, garantir direito e acesso à cultura, além do incentivo à 
difusão das manifestações culturais e à presença de leis na Constituição Federal de 1988 que 
elucidam a importância que as esferas federal e municipal possuem ao assegurar as formas 
de representação na área. 

Dessa forma, ao utilizar-se de reflexão feita por Renato Ortiz (1998), é visto o 
estabelecimento da cultura brasileira enquanto relação de poder, pois, a história da identidade 
no país é carregada por conveniências de grupos sociais específicos ou pelo Estado. Nessa 
perspectiva, Ortiz (1998) argumenta que, para se pensar sobre cultura, se faz necessário 
pressupor a atuação do Estado brasileiro, por ser um dos elementos dinâmicos e definidores 
da problemática cultural. 

O ano de 1964 é marcado por vasta repressão política e simbólica, porém, no campo da 
cultura ocorre a expansão da produção, distribuição e consumo dos bens culturais, e, juntamente 
com isso, a consolidação da grande mídia (TV Globo, Grupo Abril, dentre outros) e do processo 
de monopolização dos meios de comunicação de massa. Renato Ortiz (1998) lista, em seu livro, 
as principais instituições estatais voltadas para o campo cultural criadas a partir de 1964. No 
entanto, o investimento na área é intensificado em 1975, resultando na elaboração de um Plano 
Nacional de Cultura, na criação da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) e na reformulação 
da EMBRAFILME. Sabe-se que “o interesse do Estado pela cultura derivaria se um desgaste 
político; ao adotar uma estratégia cultural o Estado estaria se aproximando mais da classe médias 
e consolidando uma nova base de apoio” (ORTIZ, 1998, p. 85).

Renato Ortiz (1998) ressalta que, no governo de Castelo Branco, é instituído o Conselho 
Federal de Cultura (CFC) e a importância que o Estado dava às questões culturais. Neste 
caso, o CFC tinha por objetivo formular uma política nacional de cultura conjuntamente com 
as autoridades governamentais e intelectuais que se posicionavam a favor do golpe militar. 
Esses intelectuais eram responsáveis por traçar as normas do plano nacional para o país. Nessa 
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perspectiva, a atuação dos membros do CFC dizia respeito à preservação da tradição e sua 
preocupação era dada na criação de políticas das quais preservasse os bens culturais. Exemplo 
disso foi conceder auxílio financeiro às instituições que se responsabilizassem por conservar o 
patrimônio nacional, “cultura brasileira significa nesse sentido ‘segurança e defesa’ dos bens 
que integram o patrimônio histórico” (ORTIZ, 1998, p. 100). 

De acordo com Lia Calabre (2005), ao se pensar na realidade brasileira, deve-se trabalhar 
com o conceito de “políticas públicas” e como elas se encontram englobadas nas políticas culturais. 
Assim, Calabre (2005, p.9) afirma que “por política pública cultural estamos considerando um 
conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam linhas de ações públicas 
mais imediatas no campo da cultura”. Pode-se notar uma relação muito tensa entre a política e 
a cultura no país, em que em cada mudança de governo a cultura é redimensionada e a “cultura 
da descontinuidade” é realizada.

A pesquisadora chama a atenção para o fato que a política pública cultural brasileira, 
ao longo dos anos, esteve interligada à conjuntura política do país, sendo destacadas ações 
no primeiro governo Vargas (1930-1945), com a estruturação da cultura; parte da gestão de 
Médici e do governo Geisel (ditadura militar), a partir de ações públicas no campo cultural; do 
presidente Sarney (1985-1990); e na Era Collor (1990-1992), que vai contra a maré da cultura 
como algo estratégico no país. 

No primeiro governo de Getúlio Vargas, o destaque dado às políticas culturais se dá com a 
criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), além de a área cultural 
estar ligada ao Ministério da Educação e Saúde (MES). Porém, em 1953, a cultura e a educação 
não fazem mais parte do MES, criando-se o Ministério da Educação e da Cultura (MEC). 

O presidente Médici (1969-1974) – com Jarbas Passarinho como ministro – instituiu, 
em agosto de 1973, o Plano de Ação Cultural (PAC) que tinha por intuito promover espetáculos 
voltados para as áreas da música, teatro, circo, folclore e cinema. Já durante o governo Geisel 
(1974-1978), na gestão do ministro Ney Braga, foram criados o Conselho Nacional de Direito 
Autoral (CNDA), o Conselho Nacional de Cinema, a Fundação Nacional de Arte (Funarte) e 
a reformulação da Embrafilme, criada em 1969. 

Como destacou Lia Calabre (2005), houve a elaboração do Plano Nacional de Cultura 
(PNC), criado no final de 1975, que tinha como objetivo valorizar a produção cultural do país.  
No mesmo ano, a gestão de Geisel cria o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), 
tendo como objetivo “o desenvolvimento econômico, a preservação cultural e a criação de 
uma identidade para os produtos brasileiros”, com a participação do Ministério do Trabalho e 
do Comércio e o Distrito Federal na formação de trabalhos voltados para o estudo da cultura 
e do produto cultural brasileiro. Nos anos de 1979 a 1985 o governo federal propõe maior 
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atuação na área da cultura, sendo criada a Secretaria de Cultura, na qual englobava a Secretaria 
de Assuntos Culturais (SEAC) e o estabelecimento do Ministério da Cultura em 1985.

No entanto, como verificou a pesquisadora, “ao longo da década de 1980, foi ocorrendo 
uma contínua retração dos investimentos públicos na área cultural, em 2 de julho de 1986, 
o presidente Sarney promulgou a Lei no7.505, de incentivo à cultura, durante a gestão do 
ministro Celso Furtado” (CALABRE, 2005, p.16). Como foi alvo de inúmeras críticas, a 
Lei foi extinta em 1990.  E é na era do presidente Collor (1990 – 1992) que há alteração na 
estrutura do campo cultural no Brasil: extinção do Ministério da Cultura, tornando-se Secretaria 
da Cultura; reformulação do Sphan; instituição do Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac), conhecido, posteriormente, como Lei Rouanet.  

Contudo, os governos citados por Calabre (2005) tiveram como características a 
criação e/ou extinção de ações ligadas à cultura, sendo que os governos de Itamar Franco e de 
Fernando Henrique Cardoso foram voltados para a criação de leis de incentivo como políticas 
públicas de cultura. O presidente Itamar Franco, em 1992, volta com o Ministério da Cultura 
e instituições como a FUNARTE são recriadas. Durante os oito anos de governo de Fernando 
Henrique a produção cultural cresce, e a Lei Rouanet se consolida. 

Porém, mesmo com melhorias na área cultural, em 2003, o governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) encontra um Ministério da Cultura pouco expressivo, com baixo 
orçamento e atuação, fazendo-se necessária a criação e reformulação de planos voltados para 
a área. E é nos governos petistas, aqui incluindo os dois mandatos de Lula da Silva (2003-
2011) e de Dilma Rousseff (2011-2016), que as políticas culturais se desenvolveram em três 
eixos específicos, a saber: econômico, através da movimentação de recursos; simbólico, dada a 
identificação dos cidadãos enquanto nação; e social, vista como um direito básico, juntamente 
como a saúde e educação. 

Com o aumento dos investimentos no setor cultural, os governos petistas se colocaram 
mais ativamente nas questões da área em comparação aos últimos governos brasileiros, para além 
de meros incentivos através de renúncia fiscal para a promoção e difusão. O uso de incentivos 
fiscais é feito quando o Estado busca estimular o crescimento em uma determinada política, 
ou seja, “o que acontece é que o governo através de leis criadas para esses fins, destina parte 
dos recursos que arrecadaria com a cobrança de tributos para projetos de diversos segmentos 
importantes, dentre eles, a cultura” (PINHEIRO, 2018, p. 2).

Exemplo das leis de incentivo à cultura é a Lei Rouanet (8.313/91), que possui viés 
da iniciativa privada para o campo cultural. “Na prática (são) empresas que passam a investir 
em projetos culturais, incentivadas pela possibilidade de redução de sua carga tributária – o 
Estado abre mão de parcela da arrecadação destas empresas para fomentar o setor cultural” 
(PINHEIRO, 2018, p. 3).
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Na gestão do Presidente de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o Ministério da 
Cultura permanece e são criadas secretarias de Políticas Culturais, de Articulação Institucional, 
da Identidade e da Diversidade Cultural, de Programas e Projetos Culturais e a de Fomento à 
Cultura. É importante lembrar a formulação do Plano Nacional de Cultura (Lei 12.343/2010), 
que permite a continuidade de políticas culturais institucionalizadas de forma plurianual. 
Tratava-se de uma garantia constitucional (Emenda Constitucional Nº48/2005). 

No governo de Dilma Rousseff (2011-2016) é criada a Secretaria da Economia Criativa 
(SEC), tornando a cultura como estratégica no desenvolvimento de políticas públicas, criando 
projetos como o Vale-cultura.  Na contramão do que vinha sendo feito em prol da população 
brasileira, o governo de Temer (2016 – 2018) tenta acabar com o Ministério, transformando-o 
em uma Secretaria. Porém, sua tentativa foi frustrada diante da movimentação de artistas e 
políticos que fizeram com que o Presidente voltasse atrás e a Cultura fosse mantida como 
Ministério. 

Não há como negar que as descontinuidades nas ações culturais e no MinC são 
prejudiciais, uma vez que obstruem o desenvolvimento pleno das políticas culturais como 
um todo. Diante deste cenário, durante a campanha política para a presidência da República 
realizada em 2018, buscou-se analisar os programas de cada partido e candidato sobre Cultura 
e Políticas Culturais. Ou seja, dos 13 candidatos: Álvaro Dias (PODE); Cabo Daciolo (PATRI); 
Ciro Gomes (PDT); Fernando Haddad (PT); Geraldo Alckmin (PSDB); Guilherme Boulos 
(PSOL); Henrique Meirelles (MDB); Jair Bolsonaro (PSL); João Amôedo (NOVO); João 
Goulart Filho (PPL); José Maria Eymael (DC); Marina Silva (REDE); e Vera Lúcia (PSTU). 
No entanto, o artigo analisa as propostas para a área cultural dos candidatos à presidência Ciro 
Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT), candidato que se manteve na disputa pela Presidência 
da República no segundo turno das eleições presidenciais em 2018.

PROPOSTAS DE CIRO GOMES (PDT) 

Para entender as propostas do candidato Ciro Gomes (PDT) em relação à Cultura e 
às Políticas Culturais, faz-se necessário conhecer a história e metas do Partido. Pois, não se 
pode ignorar que a fundação do Partido Democrático Trabalhista (PDT) se dá em um contexto 
particular, por ser um partido político de cunho nacional, mas fundado em Portugal por Leonel 
Brizola e outros brasileiros durante o exílio. 

Em 1979, ainda durante o exílio, Leonel Brizola organizou em Portugal uma reunião 
com intelectuais e militantes trabalhistas brasileiros. Como resultado, foi divulgada a Carta 
de Lisboa, aprovada com o intuito de marcar a refundação do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), que havia sido extinto em 1965 pelo Ato Institucional n. 2 (AI-2)2. Contudo, Brizola 

2 Ato Institucional n. 2 (AI-2) - Medidas de consolidação do Golpe de 1964
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perdeu a legenda para Ivete Vargas, sobrinha-neta do ex-presidente Getúlio Vargas, em um 
processo judicial concluído em 1980.

O PDT consolida-se como um partido socialista de oposição ao governo vigente. Prioriza 
a assistência às crianças e jovens do Brasil, aos interesses dos trabalhadores, das mulheres, 
populações negras e indígenas e em prol da defesa da natureza brasileira. Em 2004 se opõe à 
política neoliberal vigente no Brasil. No tocante à cultura e à ideologia do partido, se manifesta 
em defesa dos negros e dos índios, mas não coloca a cultura como parte de sua ideologia. O PDT 
lança Ciro Gomes como candidato à presidência da República em 2018, sendo que o mesmo já 
havia concorrido ao cargo outras duas vezes (em 1998 e em 2002 pelo PPS).

Em 1982, Ciro Gomes foi eleito deputado estadual e reeleito em 1986, mas não concluiu 
o mandato. No ano 1988, ele decidiu disputar a prefeitura de Fortaleza e venceu. Durante a sua 
gestão, decidiu abrir mão do mandato para se candidatar ao governo do Ceará em 1990. Eleito 
governador, deu continuidade à redução da taxa de mortalidade infantil, trabalho iniciado pelo 
seu antecessor Tasso Jereissati, fazendo com que os dois recebessem em Nova York, em 1993, o 
Maurice Pate, premiação do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). 

Apesar da popularidade, Ciro Gomes não concluiu o mandato e deixou o cargo de 
governador para assumir o Ministério da Fazenda na reta final do governo Itamar Franco, 
onde ficou quatro meses. Em seguida, Ciro Gomes deixou o cenário político e foi estudar na 
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, assumiu o Ministério da Integração Nacional. Em 2006, Ciro foi eleito deputado federal 
pelo Ceará. Em 2013 foi secretário de Saúde do Ceará. Em 2015 e 2016 atuou no comando da 
Transnordestina Logística S/A, subsidiária da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). 

Pode-se observar que o candidato aparenta uma certa descontinuidade política, uma vez 
que, em sua carreira, não terminou a administração para o qual foi eleito, migrando para outro 
cargo público. O sentido migratório também aconteceu nos diferentes partidos que já foi filiado: 
PDS - Partido Democrático Social (1982-1983); PMDB - Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (1983-1990); PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira (1990-1997); PPS - 
Partido Popular Socialista (1997-2005); PSB - Partido Socialista Brasileiro (2005-2013); Pros 
- Partido Republicano da Ordem Social (2013-2015); e PDT - Partido Democrático Trabalhista 
(desde 2015).

Ao divulgar a proposta de seu governo pelo PDT, Ciro Gomes, em “Diretrizes para uma 
estratégia nacional de desenvolvimento para o Brasil” (2018), assinalava que a Cultura teria 
um papel importante na consolidação da identidade nacional do povo brasileiro. Garantia que 
o Ministério da Cultura teria atuação diferente dos governos anteriores e que precisaria de um 
orçamento viável para atender às necessidades. Ressaltava, ainda, que a função da elaboração de 
políticas públicas na área cultural resultaria em seu desenvolvimento. Nesse cenário, registrava 
que não cabia ao Estado ser produtor de cultura, mas o de permitir a fruição da democratização, 
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produção, distribuição e consumo da cultura, uma vez que ela possibilitava desenvolvimento e 
melhoria de vida dos cidadãos. Se eleito, de acordo com o projeto Diretrizes para uma estratégia 
nacional de desenvolvimento para o Brasil (2018), haveria:

Investimento na democratização do acesso, na fruição e na expansão do consumo de 
bens e serviços culturais; Implementação de políticas que ampliem e popularizar o 
acesso à cultura e ao lazer, criando espaços de fomento, desenvolvimento e interação, 
e valorizando os espaços já existentes, principalmente nas periferias; Implementação 
dos objetivos e estratégias da Política Nacional de Inclusão Digital com vistas a 
promover a infraestrutura para acesso à internet, com a implantação de banda larga 
para todos. Estímulo às manifestações culturais que propiciam a inclusão social e a 
cultura periférica de rua, como as danças, grafites e slams.  Estímulo às manifestações 
e à disseminação da cultura afro-brasileira. Estímulo à produção cultural e criativa 
de baixo impacto ambiental. Estímulo às diversas atividades da chamada economia 
criativa, que vem se constituindo em um importante ramo da atividade econômica e 
de criação de empregos para os jovens em atividades que contribuem para a melhoria 
de seu bem-estar. 

O candidato olhava para o desenvolvimento da cultura, e sua diversidade, em parceria 
com o da comunicação. No documento com propostas de governo do PDT, Ciro Gomes (2018) 
destacava o fomento e implementação de políticas públicas na área cultural.

Preservação e ampliação de nosso patrimônio artístico-cultural. Estabelecimento 
de uma política e um marco regulatório para a cultura e as artes no Brasil, de modo 
a consolidar em um único instrumento legal todos os aspectos regulatórios deste 
importante setor para a economia brasileira. Estabelecimento de um sistema federativo 
de gestão da política cultural, descentralizado, capaz de garantir maior eficiência 
(evitando sombreamentos de funcionários e custos), maior capilaridade, maior 
adequação às realidades locais e, sobretudo, maior capacidade de cumprir sua missão 
nacional, evitando a concentração de recursos nos estados e cidades (as capitais do 
Sudeste) que já concentram a maior parte do investimento privado.  Facilitação e 
promoção de parcerias, coproduções e mitigação de riscos intrínsecos à produção 
cultural em todas as suas esferas. Aperfeiçoamento dos objetivos e alcance da Lei 
Rouanet, precedido de amplo debate com a classe artística. 

Para o candidato, o Ministério da Cultura ganharia destaque e importância política. A 
intenção era fortalecer as expressões artísticas não comerciais, sem desmerecê-las, estimulando 
a arte e reforçando a essência brasileira com ofertas de bens e serviços culturais que, segundo o 
programa de governo, deveriam ser vistos como forma de lazer e inclusão social, fortalecimento 
da cidadania e inclusão econômica, assegurando à juventude alternativas e perspectivas 
saudáveis e dignas para o futuro. 

PROPOSTAS DE FERNANDO HADDAD (PT)

O Partido dos Trabalhadores (PT) que, inicialmente, apresentou como candidato à 
presidência da República o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que se encontrava preso 
e não teve a candidatura aceita pelo TSE -, manteve seus objetivos na “retomada de políticas 
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construídas entre 2003 e 2016, além da formulação de novos programas” capazes de atender 
as demandas atuais da sociedade, com a candidatura de Fernando Haddad.  

O plano de governo apresentado pelo partido, O Brasil feliz de novo – Fernando Haddad e 
Manuela D’Ávila (2018), visava ampliar a atuação do Ministério da Cultura (MinC), criar novas 
políticas públicas, tais como a Lei Cultura Viva e o Fundo Setorial do Audiovisual, estabelecendo 
um novo mecanismo de fomento “mais democrático, desconcentrado, territorializado e adequado 
à complexidade do campo”. Além disso, os novos mecanismos de difusão dos bens culturais 
que o partido modelaria através de incentivos exclusivamente estatais; os investimentos 
na proteção e promoção do patrimônio cultural e do fortalecimento da política nacional de 
museus; e subsídios necessários para pesquisa e acervo para as instituições Biblioteca Nacional, 
Fundação Cultural Palmares e Casa de Rui Barbosa, sendo destacadas no plano de governo 
do partido e reafirmando o compromisso da cultura como um direito de todos.

Tendo por característica comum ao PDT ser um partido alinhado à causa dos trabalhadores, 
o PT é fundado em 1980 durante a ditadura militar pela notável presença da classe operária, 
sindicatos e intelectuais. Os governos petistas são reconhecidos pelas políticas sociais e 
ambientais, busca de crescimento econômico por meio do combate às desigualdades e geração 
de emprego. 

No entanto, com o ex-presidente Lula da Silva condenado em segunda instância na 
Operação Lava Jato e tendo sua candidatura indeferida pelo TSE, o “plano B” do partido 
tornaria Fernando Haddad (PT), até então vice da chapa Lula-Haddad, o candidato do partido. 
Haddad substituiu Lula na corrida eleitoral, levando o partido ao segundo turno das eleições 
de 2018 com cerca de 30% dos votos. 

O candidato Fernando Haddad, aos 20 anos de idade, ainda graduando em Direito pela 
Universidade de São Paulo (USP), filiou-se ao PT em 1983 e iniciou sua carreira política em 
2001 pelo partido, quando passou a integrar a equipe de Marta Suplicy (PT), eleita prefeita 
de São Paulo. Também foi assessor de Guido Mantega, no Ministério do Planejamento, e 
secretário-executivo de Tarso Genro, no Ministério da Educação, tornando-se, em seguida, 
ministro na pasta (POTTER, 2018).

Como ministro da educação, Fernando Haddad ampliou o acesso ao Enem, através 
do ingresso direto às universidades públicas e particulares de todo o país. No entanto, com 
incentivo do Presidente Lula, Haddad saiu do Ministério da Educação e disputou a eleição para 
prefeitura de São Paulo, em 2012. Vencedor, Haddad apostou no planejamento urbano e na 
mobilidade com a criação de ciclovias, redução da velocidade em diversas regiões da cidade, 
política de rodízio de veículos e ampliação de corredores de ônibus, além de proporcionar 
conforto e acesso a rede wi-fi gratuita nos coletivos (POTTER, 2018). Ainda como prefeito 
de São Paulo, Haddad expandiu para diversas regiões da cidade a Virada Cultural, onde são 
feitas atividades multiculturais no primeiro final de semana do mês de maio. 
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Estabelecendo o compromisso de manter as políticas criadas por Lula da Silva e seu 
plano de governo, seis anos após governar São Paulo, Haddad, em 11 de setembro de 2018, 
assumiria a nova cabeça de chapa com sua vice Manuela D’ávilla (PCdoB) com a coligação 
“O Povo feliz de novo” (PT, PCdoB e PROS).  Compromissado com as políticas culturais, 
Haddad traçou metas para impulsionar o estímulo e facilidade de acesso à cultura, além de 
retomar os investimentos no campo, cortados pelo governo de Michel Temer (2016-2018). 

Em entrevistas, o candidato à presidência pelo PT deixava nítidas suas propostas para a 
área. Em série de questões levantadas pelo portal de notícias do G1 para os presidenciáveis é 
válido destacar que Fernando Haddad (PT) propõe manutenção do Ministério da Cultura e que 
“tenha um financiamento mais adequado, atingindo até o final do governo 1% do orçamento”, 
além de defender um marco regulatório em que o MinC atuaria e atenderia cada vez mais a 
comunidade cultural (SOTO, 2018).

Questionado, Fernando Haddad (PT), representado por Márcio Tavares (secretário 
nacional de cultural do partido), afirmava que “o estado tem que cumprir um espaço no 
tratamento das atividades culturais. Elas são uma responsabilidade do estado” e também 
defendia a melhoria na Lei Rouanet, pois 

ela tem alguns desvios e debilidades que precisam ser corrigidas, e um dos principais 
desvios da Lei Rouanet está no fato de que ela não é um mecanismo só de incentivo 
fiscal, mas também instituiu o Fundo Nacional de Cultura, e o Fundo Nacional de 
Cultura não tem tido, nos últimos dois anos ainda menos, os repasses que deveriam 
ser devidos (SOTO, 2018).

Para explicar altos investimentos em museus considerados modernos e mais atrativos, 
como o MAM, e o mínimo em museus históricos, como o Museu Nacional, resultando na 
tragédia ocorrida no dia 2 de setembro de 2018, Haddad relembrava que nos governos petistas 
foram criados o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e a política nacional de museus, 
resultando em leis. Como candidato à presidência, Haddad estabeleceu o compromisso de 
aplicar a lei do estatuto dos museus com melhor dotação orçamentária e capacidade de gestão 
para atuar (SOTO, 2018).

Durante sua campanha presidencial, Fernando Haddad (PT) salientou a importância 
da criação de novas políticas voltadas para a cultura e como esta deveria ser tratada como um 
direito de todos os cidadãos. Apostando no legado petista, mas sem ousar muito, o candidato 
reafirmava compromissos e se propunha a defender preceitos estabelecidos na Convenção 
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões Culturais da UNESCO (2005),  
ratificada no Brasil pelo Decreto 485/2006, – documento que defende a inclusão dos diferentes 
aspectos culturais nos planos nacional e internacional de desenvolvimento e reafirma o 
direito soberano por parte dos Estados para a promoção de políticas que garanta a proteção 
das identidades culturais –, respeitar o que está previsto na Constituição Federal de 1988 e 
manter diálogos com toda a comunidade cultural e artistas. 
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Para o Ministério da Cultura, Haddad trazia a ideia de “recuperação” através de 1% 
do orçamento da União destinado ao ministério, ao contrário do seu concorrente direto na 
corrida eleitoral, Jair Bolsonaro (PSL), que sustentava que o ministério deveria se tornar uma 
secretaria vinculada ao Ministério da Educação.  No que tange ao patrimônio cultural, tendo 
por exemplo a tragédia ocorrida com o Museu Nacional em 2018, Haddad se comprometia, 
no plano de governo, fortalecer o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

Em seu plano de governo, Haddad tinha como ponto central investir em políticas 
para a pasta, além de proteger as instituições de cultura, articulando estados e municípios, 
sendo enfatizada a importância da valorização da cultura em suas propostas e em declarações 
públicas; além de defender a difusão e proteção das culturas popular e regional.  

As propostas do candidato incluíam aspectos que regem acordos nacionais e internacionais 
e retomam o papel do Estado em valorizar a diversidade cultural, pois é através dela que se 
estabelece a união entre cultura e identidade, sendo prevista na Unesco como um direito 
básico de todo o cidadão. Além disso, verifica-se que pretendiam preservar políticas criadas 
nos governos do PT, sendo reflexo da complexidade que as autoridades enfrentam no que 
tange à promoção e difusão de bens culturais e a ausência de diálogo entre Estado, município 
e sociedade civil na estruturação da identidade nacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os programas dos dois candidatos, pôde-se observar que havia preocupação 
em relação à cultura e às políticas culturais no Brasil, sendo que o de Fernando Haddad (PT) 
dá um destaque maior. E entender as propostas de cada candidato se fez e faz necessário, uma 
vez que não se pode ignorar que as políticas públicas para o setor cultural têm uma história 
recente no Brasil e que, ao longo de mais de oito décadas, seu crescimento vem sendo vetado. 

Não dá para ignorar que as primeiras experiências institucionalizadas de políticas 
culturais no Brasil ocorreram no âmbito municipal, quando Mário de Andrade assumiu o 
recém-criado Departamento de Cultura e Recreação da cidade de São Paulo, no ano de 1935. 
Posteriormente, houve a criação do Ministério da Educação e da Saúde, por Getúlio Vargas, 
na esfera federal, quando Gustavo Capanema assumiu o setor (CALABRE, 2005). 

O modelo político e econômico implementado pela Ditadura Militar, no final dos 
anos 1960 e início dos anos 1970, foi usar a TV como estratégia midiática para desempenhar 
papel central na construção de uma auto-imagem dos brasileiros de norte ao sul do país. No 
Brasil, a TV se consolidou e permanece até hoje como instrumento de poder e dominação do 
cidadão. Ela tem sido há décadas a propagadora de “cultura” porque é capaz de articular um 
ponto de vista que abrange simultaneamente história, economia, política, sociedade e cultura. 
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Não se pode esquecer que a mídia televisiva surgiu no Brasil como instrumento da 
evolução tecnológica e marco da construção da identidade nacional brasileira, sem preocupação 
com a cultura regional, programas educacionais, bem como os parâmetros com a ética. A 
TV acumulou um considerável repertório de produtos audiovisuais, que a coloca entre os 
fenômenos culturais mais importantes do Brasil. Hoje, no entanto, a internet pode ser a fonte 
de informações que mais influencia os indivíduos através das redes sociais, como Twitter, 
Facebook, Instagram, youtube, Google+ etc. 

Nesse contexto, a influência das mídias faz parte da cultura do século XX e XXI. Elas 
contribuem para a construção ou desconstrução de imagens e disseminação de ideias. Isso 
demonstra que os recursos de mídias são mais do que elementos culturais, ou seja, constituem 
parte da estrutura social, sob a qual a sociedade atual está organizada.

Na década de 1980, o PDT e o PT eram partidos socialistas, pois tinham propostas 
nacional-estatistas. Entretanto, o PT apresentava uma proposta que compunha uma reforma 
radical, enquanto o PDT, mais moderada. Desde então, muitas mudanças no cenário político 
levaram os dois partidos a se posicionarem como partidos sociais-democratas de centro-
esquerda. Todavia, durante a campanha presidencial de 2018, Ciro Gomes (PDT) e Fernando 
Haddad (PT), em seus programas de governo, no âmbito da cultura, convergiram em muitos 
pontos. Ciro defendeu algumas bandeiras tradicionais do trabalhismo e Haddad apostou na 
defesa das bandeiras sociais tradicionais do PT e no apadrinhamento do ex-presidente Lula, 
devido a sua importância no cenário político.

No término da disputa, as semelhanças entre os dois candidatos, em prol do campo 
cultural, não foram suficientes para convencer os eleitores que optaram por um governo que 
não trouxe propostas para a área e parece não reconhecer o valor da cultura, podendo ocasionar 
um retrocesso nas políticas culturais do Brasil. Agora, diante do xeque-mate das urnas, cabe 
à sociedade lutar pela cultura, como um direito humano. Caso contrário, o que restará de um 
país tão rico em sua diversidade cultural?
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DESAFIOS DEMOCRATICOS DE UM PLANO 
NACIONAL DE CULTURA EM UMA HEGEMONIA EM 

CONSTRUÇÃO

Sergio de Andrade Pinto1

RESUMO: o artigo trata de discutir a formulação de um novo Plano Nacional 
de Cultura no processo de disputa hegemônica da política no país, trazendo a 
discussão da importância da discussão de valores e identidade do setor cultural, e 
o reconhecimento dos avanços de conceitos na formulação de políticas culturais 
adotadas nos últimos anos, e apontando as perspectivas para um novo processo de 
formulação de um plano de cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Política Cultural, hegemonia, Plano Nacional de Cultura.

É no campo da conformação dos valores das diversas comunidades e sujeitos 
que se dá o confronto discursivo, e por isso mesmo tem se percebido cada vez mais 
a importância dos processos culturais no complexo arcabouço da sociedade atual.

O modelo capitalista neoliberal implantado tem feito com que cada vez mais 
as posições de “esquerda” e “direita” sejam moldadas por comportamentos ambíguos, 
onde partidos políticos se comportem de forma paradoxal entre o discurso econômico 
e os valores intrínsecos de sua formação. O conservadorismo e o vanguardismo se 
confundem no posicionamento liberal econômico e social dos governos. Por isso 
mesmo, questões éticas e morais tem sido levadas à anterioridade de um discurso 
político mais pertinente a desenvolvimento social e sustentável, refletindo-se em 
uma compreensão social capaz de eleger estadistas de comportamento enigmático.

A questão gramischiniana sobre hegemonia e cultura, onde a necessidade 
de alterar a conformação do poder dominante a partir da construção de uma contra-

1  Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília (UNB). Técnico em 
assuntos educacionais do Ministério da Cultura (MinC). Tem experiência na área de Ciência Política, 
com ênfase em Análise Institucional, Gestão Cultural, e análise de políticas de cultura.
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hegemonia alternativa, a partir da possibilidade de se alterar a visão de mundo, demonstra-se 
um axioma plausível para o momento político do país. O simplismo do discurso da formação 
de classes da crítica marxista sobre o modelo capitalista, porém, deve ser ampliado afim 
de que se busque na compreensão da multiplicidade das formações individuais e coletivas 
do corpo social parte do modelo atual da formação do poder. É nesse paradoxo que se dá a 
disputa política contemporânea. Devemos considerar essa multiplicidade da formação social do 
mundo moderno, a partir dos processos econômicos internacionalizantes que tem aproximado 
sociedades e comunidades, como primordial. 

Nos últimos governos no Brasil, por exemplo, devemos mesmo compreender que 
a proximidade de concepção de ideias econômicas e sociais de um projeto de consenso, 
afastou a possibilidade de um aprofundamento de transformações mais radicais, e trouxeram 
a contraposição de discursos dos grupos que disputaram o poder de forma a apenas alternar 
grupos políticos no governo. Há tempos a esperança de implantação de políticas realmente 
transformadoras que pudessem alterar a conformação social do país não tem alcançado uma 
mobilização dos grupos sociais que levaram um partido com uma orientação ideológica mais 
de esquerda ao poder no nosso país. O projeto hegemônico que teve como base pragmática 
fisiologismos políticos, e acordos de precariamente sustentáveis entre o bem estar social e os 
valores econômicos liberais, levaram a um acanhado desenvolvimento social, e a desconfiança 
de um degradado processo político nacional, refletidos em quase nenhuma transformação no 
acesso dos grupos não dominantes ao poder. Além de desmobilizar e desorganizar os grupos 
sociais que carregavam sua sustentação popular, este projeto, caminhou para a exaltação de 
um modelo confuso entre a redução do papel do estado, e um equilíbrio social comum. 

Seja nas esferas de poder, seja no reconhecimento de grupos não pertencentes à classe 
dominante; muitos dos projetos e avanços no âmbito público sobre propostas que tenham 
a característica de diversidade e heterogeneidades social acabaram com desconfiança e 
questionamentos da nova elite que ascendeu ao poder. Parece-nos, no momento, que está 
exposto um conflito de percepções que tem levado a moldar uma nova conformação política 
nacional. É nesse contexto que o Estado reconfigura o setor cultural e provavelmente rediscutirá 
um novo marco legal com a reformulação prevista em 2020 para o Plano Nacional de Cultura

De fato, a vitória na eleição de 2018 de grupos mais conservadores, a partir de um 
discurso tradicionalista, tem um significado político de acirramento de um conflito entre 
projetos de poder que mantém os princípios de um liberalismo econômico intensificado. 
Entretanto, a pauta conservadora também confronta os interesses de formação de um mundo 
multipolar e internacionalizante, que predominaram no discurso neoliberal global das últimas 
décadas. Estes dependem claramente de um processo social de amplo diálogo. Chantal Mouffe, 
ao analisar de forma mais ampla as relações e motivações políticas, observa a importância de se 
criar uma relação política voltada para o diálogo e reconhecimento no ambiente democrático. 
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“Se por um lado queremos reconhecer a permanência da dimensão antagonística 
do conflito, e por outro permitir a possibilidade de que ele seja “domesticado”, é 
necessário reconhecer outro tipo de relação. É esse tipo de relação que sugeri chamar 
de “agonismo”. Enquanto o antagonismo é uma relação nós/eles em que os dois 
lados são inimigos que não possuem nenhum ponto em comum, o agonismo é uma 
relação nós/eles em que as partes conflitantes, embora reconhecendo que não existe 
nenhuma solução racional par o conflito, ainda assim, reconhecem a legitimidade de 
seus oponentes. Eles são “adversários, não inimigos” (MOUFFE, 2015, p. 19)

O retorno a percepção de valores e conceitos que poderiam ser considerados arcaicos, 
demonstra que a dificuldades de acomodação da exposição de diversas visões de mundo 
diferenciadas na contenda eleitoral. Esta, igualmente deve ser acomodada a uma proposta mais 
dialógica, afim de que este possa abarcar não apenas valores daqueles que detém poder, mas 
aos diversos grupos políticos que procuram participar de uma nova formação hegemônica, ou 
até mesmo àqueles que se procuram se constituir na disputa dos espaços poder a sua contra-
hegemonia. Assim, acreditamos que, a partir do setor cultural pode ser possível retomar um 
caminho viável para transformar o ambiente político, sendo passível rechaçar o antagonismo 
predominante na política nacional, e retomar uma a possibilidade do diálogo e construir o 
agonismo político proposto.

No setor cultural, em especial, o fim da hegemonia de consenso, baseada no 
presidencialismo de coalizão que implicou no modelo social desenvolvimentista dos governos 
do PT, traz muito mais que novos desafios a sua reconfiguração. Fica clara a necessidade 
de rever discursos e propostas para uma configuração mais dialógica, e talvez isso possa 
trazer ao debate uma conformação política que reconheça os avanços do setor; e, ao mesmo 
tempo, evite retrocessos que impeçam a conciliação entre os valores de grupos já inseridos 
na formação social do país. 

Não devemos negar o inicio do governo atual como uma redução de espaço no Estado 
para a orientação gestão cultural; mas isso não significa necessariamente a consumação 
definitiva de conceitos importantes que foram adotados na formulação da sua política nos 
últimos anos. No que se refere ao conceito ampliado de cultura (antropológico), por exemplo, 
e as discussões identitárias, e de cidadania, principalmente, estes elevaram o patamar da 
importância do setor para o debate público na formação da nossa sociedade. Estes, juntamente 
com o reconhecimento do papel econômico do setor cultural na economia nacional, assumiram 
a primazia da formulação política no setor.

Devemos manter a crítica do não alcance de uma abrangência maior em relação às 
esferas de poder sobre a efetivação de políticas públicas (PINTO, 2018), e de que estas não 
conseguiram avançar na ampliação dos espaços de poder para aqueles preteridos das elites. Por 
isso mesmo, não podemos omitir que as políticas de cultura podem estender o significado de 
democracia a uma forma que implique no reconhecimento dos grupos sociais de forma mais 
transformadora, voltada para orientação de contrapor a uma política neoliberal e seus efeitos 
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de aprofundamento. Evelina Dagino, por exemplo, em 2005 já vislumbrava essa dificuldade 
ao analisar a crise discursiva do setor na América Latina:

“Do meu ponto de vista, a primeira tarefa no enfrentamento desse desafio passa 
exatamente pela visibilidade e exacerbação das diferenças entre os dois projetos. Ou 
seja, pela exposição clara das relações de conflito e antagonismo que se mantêm, 
hoje, diluídas e encobertas por essa aparente homogeneidade de discurso. Neste 
sentido, me parece crucial que as políticas culturais democratizantes tenham como 
seu eixo organizador a clara distinção e o caráter antagônico em relação ao projeto 
neoliberal. Assim, já não é suficiente que essas políticas se refiram à construção 
da participação e da cidadania e que incluam a sociedade civil como copartícipe. É 
preciso que o significado democrático desses princípios seja reafirmado e expandido, 
para que as políticas culturais que eles venham a orientar possam efetivamente se 
contrapor à hegemonia neoliberal e seus efeitos de aprofundamento da desigualdade, 
de consolidação do mercado e do interesse privado como parâmetros de todas as coisas 
e de minimalização da política e da democracia.” (DAGINO, 2005, p. 61)

Devemos reconhecer que, no âmbito público, foi este setor que teve uma das metamorfoses 
mais significativas em relação a busca de ações voltadas para o acesso e inclusão, tanto no seu 
cumprimento, quanto no seu desempenho. A abertura do Ministério da Cultura aos diversos 
movimentos culturais externos à elite (e alheios à cultura erudita), e o reconhecimento da 
cultura popular, e aos movimentos sociais como partes importante na formulação das políticas, 
insurgiu no estabelecimento de novas formas de relacionamento do setor com o Estado, 
afastando-se do comum atendimento da elite de sua demanda pela cultura erudita, para se 
aproximar de uma construção social ampla, e dos processos culturais em sentido amplo. Nisso, 
consideramos que a importância da construção participativa de processos institucionais de 
formulação de uma política pública: Plano Nacional de Cultura e (PNC) e Sistema Nacional de 
Cultura (SNC) foram fundamentais. Talvez por isso mesmo que estes se tornaram instrumentos 
legítimos e assegurados no âmbito institucional, pois foram construídos com a presença ampla 
de agentes culturais e políticos, e com a realização de discussões em espaços de participação 
social, inseridos no arcabouço de gestão dos últimos governos. Assim, estes são atualmente 
reconhecidos como instrumentos importantes para a formulação de novas propostas. Albino 
Rubin reforça que é a partir da continuidade da institucionalização desses processos que poderá 
ser possível estabelecer uma proposta satisfatória do estado para o setor cultural: 

“A gestão cultural no Brasil possui forte tradição de descontinuidades. Três movimentos, 
iniciados por Lula e desenvolvidos por Dilma, assumiram centralidade na superação 
dessa triste tradição institucional e na construção de políticas de Estado. Trata-se do 
Plano Nacional de Cultura (PNC), do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) que assegura orçamento para a cultura. Tais iniciativas 
não são as melhores, nem as contempladas com maiores recursos no ministério. Elas 
não têm a repercussão ou a visibilidade, por exemplo, do programa Cultura Viva e seus 
Pontos de Cultura. Mas elas possibilitam, dada à arquitetura política e institucional, a 
configuração de políticas de Estado. Isto é, de políticas de longo prazo no campo da 
cultura.” (RUBIN, 2017, p. 70)
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Sob outra perspectiva, a necessidade de minimizar a intensificação do individualismo 
existente no projeto neoliberal, que afasta a sociedade de objetivos mais coletivos, faz com 
que o setor de cultura possa também tornar esse debate parte de uma agenda de Estado. A 
construção de ações, a partir dos espaços públicos que se discute os diversos valores formadores 
da sociedade, de forma que equilibrem a disputa na arena discursiva, para fazer parte de uma 
nova agenda a ser proposta. Para isso, antes de qualquer coisa, reiteramos a importância do 
reconhecimento de todos os grupos constitutivos da pluralidade nacional, e dessa forma, a 
pauta conservadora não pode ser única, ou mesmo se sobrepor sem uma discussão mais ampla, 
pelo menos em um ambiente democrático. Evelina Dagino reforça esse reconhecimento plural 
dos agentes sociais como um dos desafio de uma política pública efetivamente democrática 
a ser percebida como um ponto fundamental para maiores avanços sociais: “A existência de 
espaços efetivamente públicos só se garante pela efetiva pluralidade e diversidade de seus 
participantes, pela equivalência de seus recursos de informação, conhecimento e poder. O que 
seguramente remete a uma outra, larga e difícil, agenda cultural e política.” (DAGINO, 2017).

Podemos considerar que as classes dominantes devem ponderar sobre a utilidade da 
conveniência de que a diversidade explicita nas múltiplas identidades de nosso território devem 
ser levadas a uma convergência social, para que os aspectos econômicos possam ser tratados 
pelas as elites políticas, sem turbulências. Assim, o confronto dos projetos hegemônicos em 
questão (seja no puro neoliberalismo ou no desenvolvimentismo social), pode se afastar uma 
discussão mais transformadora das estruturas de poder. Como a miscigenação e a profusão 
de valores são partes constitutivas da nossa sociedade, atualmente não é possível deixar de 
trazer como legítimas as causas propostas pela modernidade (como raça, gênero, sexo, classe, 
etnia, origem, costumes, ambiente, sustentabilidade...); mas o risco de ampliar os espaços 
públicos a grupos externos a elite de poder, nesse caso, fica minimizado. Essa contradição 
do capitalismo liberal, no meu entender, tem sido a principal causa das incertezas para a 
construção de uma política cultural, e a conformação de suas estruturas no seu espaço público. 
Talvez seja por isso que, nos últimos anos, a área da Cultura vive em permanente ambiguidade 
em relação ao seu papel, divagando entre a necessidade permanente de institucionalização e 
fortalecimento; de dificuldades de ampliação de suas atribuições e no avanço nas discussões 
propostas. Acreditamos que essa tem sido a disputa do discurso hegemônico que tem se trazido 
no debate da reforma do Estado.

Se considerarmos, por exemplo, o documento elaborado pela UFBA a partir da demanda 
do próprio MinC: “Análise e Avaliação Qualitativa das Metas e o Monitoramento do Plano 
Nacional de Cultura (PNC)” (UFBA, 2018), podemos verificar a preocupação de que uma 
redução progressiva da prioridade do PNC. Porém, os apontamentos constantes da necessidade 
revisão do instrumento em si, propondo melhorias e ajustes programáticos, reforçam o mérito 
institucional deste como instrumento de inestimáveis préstimos para a concepção política e 
o fortalecimento do setor. A síntese que se infere é que os ajustes são necessários, mas não 
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se deve abandonar a institucionalidade legal do PNC. A sua palpabilidade como instrumento 
é primordial para o setor cultural. Sua previsão é constitucional e impõe uma revisão, e o 
abandono dessa oficialidade indicaria mais do que a eliminação de um instrumento de gestão, 
mas do desconhecimento da existência de formas diversas de múltiplos valores, costumes e 
comunidades presentes na ordenação do país. 

Assim, os apoiadores e defensores mais obstinados da pauta conservadora mais radical 
poderão buscar direcionar ou construir alternativas de reafirmação de valores mais tradicionais 
no PNC que lhe sejam mais favoráveis, mas enquanto a doutrina democrática prevalecer cabe 
às disputas legítimas do campo discursivo a sua reconstrução. Compete ao novo governo 
a condução da discussão da revisão do PNC, que poderá ser mais ou menos participativa, 
com maior ou menor amplitude; mas a sua relevância reconhecida impõe a vigilância na 
reformulação, principalmente para os muitos que reconheceram os avanços do setor cultural 
dos últimos anos. 

Sabemos que no campo político não devemos precipitar ou predizer conjunturas. 
Mas as diversas tentativas de redução do papel institucional da cultura têm esbarrado em 
dificuldades em excluir completamente o papel dessas políticas públicas nos governos. Mesmo 
na conjuntura atual, com a supressão do MinC e a criação da Secretaria Especial de Cultura 
no Ministério da Cidadania, verifica-se a compreensão de que existe uma reivindicação de 
subsistência para o setor. Esse reconhecimento da importância da cultural no processo de 
formação social é que deve ser considerado relevante para as discussões a serem propostas. 
Junto com isso, devemos levar em conta atentar-nos a alguns aspectos exógenos, pertencentes 
à atual formulação política hegemônica, que no momento devem ser levados em conta em 
uma nova fundação do PNC: o ajuste fiscal, a contraposição de discursos éticos e morais, os 
novos processo de comunicação, e a nova configuração política. Estes podem conformar um 
novo discurso mais reacionário, ou mesmo abrir novos horizontes de concertação. 

O primeiro fator a ser considerado é que discurso liberal de ajuste fiscal e eficiência 
imporá a reconstrução a partir de uma redução fiscal-orçamentaria, e consequentemente ações 
consideradas menos prioritárias para a pauta estruturante da economia devem ficar relegadas 
ao segundo plano. O relatório de Gestão do MinC 2018 (elaborado já no Governo Temer), por 
exemplo, indica a necessidade de um caminho de articulação das metas do PNC com ações 
e recursos passíveis de concretização. Isso significa que é possível verificarmos a existência 
de possíveis indicações de adequações da forma de gestão ao discurso vitorioso no sufrágio 
de 2018. A ampliação de parcerias público-privadas, as propostas de privatização de diversos 
equipamentos e da gestão, junto com a redução da participação social no papel dos espaços 
públicos institucionalizados serão pautas a serem tratadas. Por outro lado, ao tratar do discurso 
do ajuste fiscal como um balizador para todas as políticas públicas, podemos considerar 
este como uma retórica liberal que também leva a um acirramento das desigualdades, ou, no 
mínimo, uma solução equivocada para um desenvolvimento mais sustentável. De fato, essa 
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é a maior manifestação do discurso hegemônico do neoliberalismo que atingiu o poder, e 
por isso deve ser enfrentado de forma a ser desvinculado do cerne qualitativo das questões 
a serem enfrentadas.

É primordial desvincular o debate discursivo de sua índole vil, retomando-o a partir dos 
conceitos mais humanizados. O que se deve se considerar é que as circunstancias apontadas 
de dificuldades para o atendimento das metas propostas indicadas no PNC, trazem o paradoxo 
de reconhecimento da importância das ações e a própria a redução das ferramentas para a 
reformulação do setor. Isso apenas reforça necessidade de uma discussão política ampla a 
partir de valores heterogêneos no ambiente público. Assim, o afastamento de um pragmatismo 
econômico e a construção de uma oportunidade de revisão qualitativa, deve-se estabelecer 
um processo de diálogo no confronto de discursos, que também podem evidenciar aspectos 
que tratem de rever atitudes e questionar posicionamentos, a partir da necessidade de admitir 
os diversos atores e possibilidades dessa construção.

De forma semelhante, o discurso moral que se estabeleceu indica uma aceitação de um 
novo compromisso em direção na discussão de valores coletivos menos progressistas. Porém, 
esse discurso que carrega em seu âmbito uma gama significativa de valores conflitantes. 
Talvez nesse sentido que as questiúnculas e polêmicas são fundamentais para a formulação do 
novo momento. É nesse debate que será possível fortalecer o discurso hegemônico vindouro, 
ou construir um discurso alternativo que leve a uma nova proposta. Neste momento é que a 
riqueza do campo de disputa de percepções de mundo e valores que se compreende a dimensão 
cultural. É preciso que este se alimente na sobreposição de valores e suas controvérsias, com 
o reconhecimento de todos os significados presentes na efervescência da contenda social, 
para que o novo discurso se acomode.

Mesmo em governos mais conservadores, com tendências menos democráticas, persiste 
a impossibilidade de eliminação de valores, tradições e memórias. A tentativa de imposição 
de convicções restritas a um grupo único esbarra na concepção das diversas origens dos 
indivíduos. É na formação dos sujeitos, a partir da sua origem identitária, que a consciência 
social é formada. Nisto, verificamos que é até possível destruir a materialidade de patrimônios, 
mas o seu imaginário coletivo permanece. Assim, reafirmamos a cultura como parte importante 
para a formulação de um novo pacto social, pois no debate dos valores é imprescindível o 
reconhecimento do outro como parte de uma sociedade diferente e diversa.

Na perspectiva da mensagem ética proposta no processo eleitoral, verificamos que a 
contraposição entre valores dos grupos dominantes e não dominantes, fica sujeita a contraposição 
da importância do reconhecimento destes no discurso hegemônico. Longe de serem unanimidades, 
os preceitos morais tendem a vagar entre posições mais conservadoras e propostas mais 
avançadas. Não existe uma afirmação mais definitiva de um posicionamento consumado que 
possa acomodar um discurso hegemônico. Nesse sentido, a contraposição entre o diálogo e 
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a imposição da construção do processo participativo para o novo Plano Nacional de Cultura 
será fundamental.

Nesse aspecto, devemos considerar a influência das novas formas de comunicação 
digital como catalisador de um novo processo de participação social ainda não compreendida 
plenamente. Estas tem tido sido fundamentais na transmissão das ideias e sentidos, dinamizando 
de forma exponencial a construção de uma nova percepção de mundo, e incutindo milhares 
de ideias e valores ao conhecimento coletivo. A aceitação desses valores como predominantes 
está diretamente relacionada a essas novas formas de disseminação da informação. Além 
do mais, tem se criado novas relações sociais a partir destas: surgem novos interlocutores, 
novas ferramentas e tecnologias, novos meios de comunicação. Estes fazem com que o acesso 
não só a informação, mas a também à forma de difusão e propagação alterem também as 
características da formação do poder. A tecnologia e os instrumentos de comunicabilidade não 
estão mais restritos a poucos que tem controle dos recursos, ou ao controle de um grupo ou 
do estado. O acesso quase universal amplia os campos de debate, e fortalece a possibilidade 
de exposição de valores de grupos não dominantes. Devemos lembrar que a contraposição 
ética, mais que uma forma de construção de posições hegemônicas, leva ao desvio do debate 
político; e, como a cultura é o campo real de construção de valores, é nele que também 
podemos efetivamente rediscutir os posicionamentos, e redirecionar a interlocução para a 
aproximação de comunidades. Assim, cabe a estas novas formas de comunicação, renovar o 
debate de construção coletiva com a apresentação de todos os temas que retomem a discussão 
das formas de convivência, e o discernimento trazidos nos valores políticos, econômicos, 
sociais, de igualdade e cidadania, entre outros tantos. Pois estes também devem ser levados 
em conta para a estruturação do corpo social.

Consideramos que também é preciso avaliar a forma de como tratar a questão de 
efetivação dos novos espaços de poder. O fim do discurso hegemônico das últimas décadas, 
traz também a alternância de poder, e a forma como estes conseguem influenciar decisões 
na implementação de políticas publicas. Devemos tratar com atenção a questão da própria 
acomodação dos novos agentes públicos, e de como estes se arranjam na partilha efetiva 
de poder. Parece-nos que esse ponto é onde a penetração da ideologia neoliberal no Estado 
mais avançou, conseguindo impor um até na cúpula do Estado o conceito de cidadania de 
um discurso “marcado pela total ausência de qualquer referência a direitos universais ou ao 
debate político sobre as causas da pobreza e da desigualdade” (DAGINO, 2017). O que se 
tem visto é que os atores públicos que participam da disputa política nacional vêm assumindo 
cada vez mais uma posição excludente, em detrimento de conteúdos mais voltados para 
objetivos sociais. Isso acontece exatamente porque os espaços de poder, no nosso país, são 
ocupados por grupos pertencentes a uma elite política que assume discursos que refletem as 
posições dominantes simplesmente para se manter no poder. Não existem questionamentos 
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em relação a um modelo social e econômico mais universal, ou algo que possa se aproximar 
a compromissos com qualquer proposta social.

De qualquer forma, provavelmente, a nova organização do governo imposta pela 
circunstância política apresentada faz com que a disputa interna também se volte para a construção 
de discursos que legitimem os espaços de poder ocupados. E isso faz com que o interesse pelo 
desenvolvimento de um arcabouço público que estruture as convicções e fundamentos desses 
grupos possa ser retomado. Nesse caso, as acepções a serem colocadas para o debate público 
serão mais fortemente moldadas pela elite, principalmente porque aqueles que ocupam estes 
espaços refletem exatamente os valores desta. Devemos reforçar que foi com uma assertiva 
conservadora que muitos daqueles que disputaram o processo eleitoral conquistaram êxito. 
Portanto, reafirmar os significados apresentados na proposta eleitoral faz parte de alcançar 
os objetivos do certame, inclusive para reafirmar a representação do grupo no poder. É nesse 
campo de disputa que exatamente existe a maior dificuldade em reconhecimento do diferente, 
pois isso é uma ameaça a própria estrutura de poder.

Mesmo com a posição hegemônica em disputa, onde ainda não existem posições 
plenamente definidas no campo político, devemos deixar claro que, nesse sentido, a forma de 
construção de significados, a partir do debate do Plano Nacional de Cultura, pode ser moldada 
exatamente para essa acomodação de atores. E podemos notar que, é nesse contexto que estes 
podem definir não apenas a forma de formulação de propostas, como a participação social 
na sua construção, e até mesmo ao impor conceitos e sentidos a um processo de construção 
da política cultural, seja inserindo metas ou excluindo propostas de forma mais unilateral. 
A institucionalidade conquistada também leva as dificuldades inerentes à ordem vigente, 
principalmente porque ela é construída para atender aos grupos dominantes. 

Mesmo reconhecendo que a multipolaridade e diversidade devem ser atendidas no 
mundo globalizado, inclusive nos moldes neoliberais, sabemos que diversas dificuldades 
devem ser enfrentadas no caso do restaurar seguramente a proposta do PNC e do SNC. O 
reconhecimento legal e formal conquistado no setor governamental nas últimas décadas deve 
ser fortalecido com o diálogo e o debate mais qualificado. E é com a esperança da compreensão 
de que o espaço da construção de que princípios maiores podem ser construídos no setor 
cultural, principalmente para que os discursos possam ter o alcance público que sustente uma 
proposta hegemônica que justifique os espaços de poder mais equitativa. È assim que devem 
ser tratados esses instrumentos. 
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POR UMA COMPREENSÃO DE POLÍTICA CULTURAL: 
CONCEITOS E PRÁTICAS

Thiago da Silva Tavares1

RESUMO: O presente artigo pretende traçar uma trajetória de alguns dos principais 
conceitos do campo das políticas culturais no mundo ocidental e sua influência nas 
implementações e práticas de tais políticas na sociedade. Para tal, lançaremos mão 
de alguns dos marcos teóricos e seus contextos históricos que deem conta de uma 
compreensão do desenho do surgimento das políticas culturais no mundo.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Políticas Culturais; Conceitos

INTRODUÇÃO: UMA PRÉ-HISTÓRIA?

Torna-se fundamental a retomada das discussões conceituais acerca das 
políticas culturais. Tal resgate nos dará a chance de reatualizar as ações afim de 
adequar o campo a nova realidade político social do Brasil e do mundo. A nova 
condição que nos é apresentada, nos demandam novas formas de atuação, porém 
mais que isso, nos dão a chance de repensar se novas demandas não deveriam ser 
apresentadas como projeto de políticas e práxis culturais. Rever as ações significam 
rever os pressupostos teóricos da política cultural enquanto tema, posto que é norte 
e base do efetivo mesmo do campo.

As discussões em torno do conceito de políticas culturais no mundo têm uma 
trajetória em certa medida recente, contemporânea. Entre os autores que estudam 
o campo, um certo consenso: elas datam de meados do século XX, fundamentadas 
primordialmente a partir das experiências espanhola, inglesa e francesa. No Brasil, 
os primeiros vultos no sentido de construção de políticas para a cultura datam de 
meados da década de 30. Alguns autores, entretanto, situam tal momento como um 
1  Mestrando do Programa de Pós Graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade 
Federal Fluminense. E-mail: thiago.svtavares@gmail.com. 
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período posterior a uma “pré-história” das políticas culturais. Segundo Newton Cunha: “... os 
governos monárquicos ou os regimes aristocráticos foram os primeiros a criar instituições ou 
aplicar recursos de tal natureza.” (CUNHA, 2010 p. 81). Há poucos estudos que identificam 
esse momento histórico como uma postulação de política cultural, mas se há uma disposição 
de uma organização de uma certa produção cultural no sentido do fomento e do acesso a 
população, acreditamos estar ai plantada uma semente nos poderes que regentes da sociedade 
que irá desabrochar numa planificação mais elaborada da disposição de construção da cultura 
no âmbito do político.  Acreditamos existir uma pré história das políticas culturais.

A cultura foi ganhando um espectro cada vez mais amplo na contemporaneidade. 
Vislumbra-se a articulação da cultura em quesitos dos mais diversos, nos próprios estudos 
sobre o tema, nas práticas e nos saberes culturais. Tais articulações também se dão nas mais 
diversas áreas: cultura e a questão da identidade, cultura e a questão do desenvolvimento, 
cultura e a questão social e cultura e a questão política. Já é possível falar em ampliação mesmo 
do conceito de cultura. O novo regime que (re) configura a modernidade valora de forma 
inovadora a cultura.  Necrosa a era em que a cultura era “apenas” uma questão de signos, 
como a expressão mesma da trajetória estética do ser humano na terra. O que surge é uma 
cultura-mundo2,  que não mais afastada (posto que é tessitura) da economia, do mercado, da 
indústria (cultural), do consumo, do social, do político, enfim, da dimensão da vida.

Dentro desse amplo escopo do cultural na vida social, torna-se preciso entender afim 
de elucidar as intermediações e intersecções da atuação política na questão cultural, de que 
forma surge a politização da cultura? Seguindo esse pressuposto duas questões parecem ser de 
caráter fundamental: qual o desenho político? Qual o conceito de Estado?  Qual o conceito de 
cultura?  Na práxis, tais reflexões tentam elucidar o modo dialógico como se dá tal dicotomia, 
afim de transparecer os diferentes “projetos” de política cultural durante a história. Tanto em 
amplo escopo, pensando por exemplo como se desenha o Ministério da Cultura durante suas 
diferentes gestões, quanto na dimensão setorial da “Política para as artes” e como os diversos 
segmentos se articulam em torno de suas próprias proposições.

A partir da instauração do regime moderno, a cultura passa a ser pensada em intersecção 
em um conjunto de outros campos sociais. O surgimento do Estado-Nação como a nova 
configuração da sociedade aboliu os regimes absolutistas, decretou a morte de Deus na esfera 
social e implementou a questão do consenso no regimento de um país. O caráter social de 
administração de uma sociedade, ou seja, a política, ganha uma dimensão social, espelha todas 
diferenças estruturantes da vida em sociedade. Antes uníssona pela voz da classe dominante, 
atualmente multiplicitada pela questão da luta de classes e por reconhecimento dos grupos 
sociais, suas características particulares, suas culturais próprias.

2  Gilles Lipovetsky/ Jean Serroy: A cultura- mundo: resposta a uma sociedade desorientada, 2011.



1458

AS INICIATIVAS CONTEMPORÂNEAS: PRIMEIROS PASSOS, PRIMEIROS 
FATOS

Na trajetória do campo cultural, podemos vislumbrar os primeiros movimentos na 
configuração de políticas para a esfera cultural. Diversos autores, na tentativa de estabelecer um 
entendimento ou valor semântico das políticas culturais, partem do conceito como uma iniciativa 
do Estado no sentido aglutinador de ações que seguem a disposição de sanar as necessidades 
culturais da população. Seguir o caminho do valor semântico da palavra “necessidade”, tonar-
se curioso por ser um descritor propício ao domínio das políticas públicas. A intervenção 
pública no âmbito cultural parte da necessidade coletiva, na qual o Estado tem o dever de 
corresponder. Para alcançar tal objetivo o Estado constrói todo um discurso para dar fundamento 
e legitimação as ações de interferência no campo, construindo assim uma filosofia de ação.

 Para tentar explicitar melhor tal conceito vamos tomar como ótica as reflexões sobre 
processos no campo cultural de Michel de Certeau, a fim de enunciar as problemáticas da 
transferência da cultura ao domínio das políticas públicas:

Mais do que um conjunto de valores que devem ser defendidos ou ideias que devem ser 
promovidas, a cultura tem hoje a conotação de um trabalho que deve ser realizado em 
toda a extensão da vida social. Por esse motivo, impõe-se uma operação preliminar que 
vise determinar, no fluxo fecundo da cultura: um funcionamento social, uma topografia 
de questões ou tópica, um campo de possibilidades estratégicas e das implicações 
políticas. (CERTEAU, 2012 p. 192)

Esse entendimento da cultura como campo estratégico e complexo, que implica muito 
mais que um entendimento semântico da cultura, mas uma operacionalização social, tática e 
política traz um novo tom ao campo. Podemos fazer uma interpretação das implicações políticas 
de que trata Certeau retomando as reflexões de Barbalho sobre as diferenças e sinergias entre 
o valor semântico das palavras policy e politics.  Ora, a possibilidades estratégicas (policy) da 
qual fala Barbalho gera consequências no campo da disputa entre forças da cultura (politic), 
nesse sentido: 

“política cultural (cultural policy) diz respeito ao universo das políticas públicas 
voltadas para a cultura implementadas por um Governo.... Já as políticas de cultura 
(cultural politics) se referem às disputas de poder em torno dos valores culturais ou 
simbólicos que acontecem entre os mais diversos estratos e classes que constituem a 
sociedade.”(BARBALHO, 2009, p. 2)

Uma das discussões fundamentais para a compreensão da política cultural é o 
entendimento desse valor semântico da política, porque é um lugar de orientações sobre qual 
o lugar do Estado nessa conjectura, suas potências e seus limites, mas também disputas e a 
intersecção da sociedade civil em torno da construção de políticas.

 Entretanto, é a introdução do Estado na cultura que o tema ganha contornos inovadores. 
Encontra-se conexões entre a afirmação Certeau e a de Urfalino, pois  ambos tratam o tema  
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como o momento que o Estado abarca a cultura em seu domínio, tal intersecção transforma o 
campo cultural, posto que a chegada desse novo agente tem força pra determinar os componentes 
fundamentais da organização da produção de cultura de uma sociedade, nesse sentido tal 
configuração nos traz a seguinte conjugação: Estado + Cultura = Política Cultural.

Urfalino trabalha em A invenção da política cultural (2015), obra que trata da invenção 
de uma política cultural (a da França, a mais famosa delas) tomando como referente a noção 
de que política cultural é a consonância entre o conceito que o Estado atribui a cultura e as 
artes ao conjunto da sociedade e a formulação e práxis de uma “ação pública” (URFALINO, 
2015 p, 13). O pioneirismo da construção de política cultural na França surge com o viés 
de democratização cultural articulado com o advento da institucionalização da cultura. O 
Estado deve ser o ente que elabora mecanismos que visem o acesso da população a “cultura 
francesa”. Mas que cultura é essa? Uma cultura baseada nos segmentos estabelecidos das 
artes, canônica, fundamentada por uma certa classe intelectual e cultural, e que também 
pudesse ser representada no plano global como uma cultura genuinamente francesa, visto que 
era também objetivo do governo francês retomar a influência artística no plano mundial de 
outrora. É revelador no entanto o que diz o decreto de 24 de julho de 1959: “ tonar acessível 
as obras capitais da humanidade, e em primeiro lugar da França, ao maior número possível 
de franceses...”

 Outra característica dessa filosofia da ação cultural francesa, a democratização cultural 
passa pelo entendimento de uma relação sem mediações da cultura entendida como arte (obras 
e artistas)  com o público, destituídos que estão do habito de se relacionar com esse universo 
artístico. Um encontro com o povo que seja primordialmente cultural, nesse sentido a gestão 
que fundou o Ministério francês para cultura, procurou evitar as intersecções com uma visão 
pedagógica das artes. Um pouco pra afirmar-se enquanto área das políticas públicas, um pouco 
para mostrar que a cultura é uma área por si só. Uma força motriz na sociedade.

Além do objetivo de democratização cultural, o inovador na iniciativa francesa de 
construção de política para a cultura é o arcabouço estruturado para a efetividade das ações 
propostas  no plano do político. Novamente, Urfalino nos elucida sobre a composição que 
a fundação de um órgão ministerial para a cultura, pois a fundação das políticas culturais 
assenta-se sobre uma tríplice configuração: ideológica, ou seja a forma com a qual o Estado 
interpreta as ações que irão interferir no campo; artística no sentido de construção de um 
setor artístico orbitando as ações, funcionando como a representação da transformação do 
setor pelas políticas implementadas pelo Estado, e administrativo, ou seja a configuração de 
todo um corpo gestor e orçamentário próprio com o objetivo de por em práticas as políticas 
e ações culturas. Esse tripé que sustenta a política cultural na França deram a essa iniciativa 
o status de marco fundador das políticas culturais contemporâneas. 
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O PAPEL DA UNESCO

Com o surgimento da Unesco temos uma das mais influentes discussões conceituais 
acerca da ação política na cultura no conjunto dos países. Não sem polêmicas e críticas, o fato 
é que “A Unesco passou a capitanear as discussões realizadas em âmbito mundial no que diz 
respeito a um conjunto de ações e propostas de regulamentação, definição e normatização da 
categoria cultura em face das profundas transformações ocorridas no final do século XX.” 
(EDER, 2010, p. 540).  A Unesco foi criada em 1945, dentro do escopo de atuação das Nações 
Unidas objetivando a intersecção entre os países no sentido de construção de diretrizes para a 
cultura, para a educação e para a ciência. É a partir das reuniões e congressos da UNESCO, que 
o tema das políticas culturais começa a ganhar primazia. Tais eventos surgem com a disposição 
de internacionalizar o debate e a construção da política cultural. Além disso a importância 
desse órgão como uma espécie de integralizador dos debates político culturais, redimensiona 
a questão cultural,  não só como temática em si mesma, mas também como deslocamento 
no sentido de que a questão da política cultural ganha a mesma importância e coloca-se ao 
lado de questões tão fundamentais quanto economia, política, e desenvolvimento. A Unesco 
também representa um primeira institucionalização da cultura no âmbito internacional, para 
além dos exemplos faróis, tais como as iniciativas francesa, inglesa e espanhola.

Podemos estabelecer alguns eixos basilares de que nortearam a conceitualização da 
cultura pela Unesco e suas imbricações no campo do político que provocaram sinergias na 
formulação de propostas no sentido do desenvolvimento e salvaguarda das culturas. O primeiro 
período do órgão corresponde  a articulação do conceito de cultura com o campo dos saberes, 
do arcabouço do conhecimento adquirido pela humanidade. O segundo momento corresponde 
a cruzamento  da cultura e da política, que é fundamentada pela emergência do surgimento 
dos novos estados - nação no ocaso do período colonial e fim do imperialismo Europeu. Esse 
sentido de cultura articulado com a política, comtempla a dimensão do direito a identidade, 
nesse caso entendida como a variedade das maneiras como os indivíduos manifestam sua 
existência.   Tal proposta de cultura propõe que os países criem mecanismos legais que possam 
dar conta de garantir essa existência. Os direitos culturais surgem da disposição de garantir 
a livre expressão e a livre manifestação das culturas. O terceiro momento configura-se como 
uma dicção em torno da cultura em sua dimensão antropológica, tal conceito surge a partir da 
“Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural”   na qual afirma que a cultura situa-se para 
além das artes, posto que habita um conjunto de características espirituais, comportamentais, 
afetivas e morais, enfim indo além do caráter materialista assentado primordialmente no campo 
da arte.3 

É no momento de alargamento do conceito de cultura pelo viés antropológico que 
também vislumbra-se o alargamento do papel da cultura para além de seu próprio campo. São 

3  Reafirmando que a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos espirituais e 
materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes 
e das letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade, os sistemas de valores, as tradições e as crenças.
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as discussões da contribuição da cultura no desenvolvimento. A cultura é acionada como campo 
auxiliar no combate as desigualdades sociais, posto que a diversidade e acessibilidade cultural 
é diretamente prejudicada pelas diferenças econômicas e sociais. As políticas culturais e as 
políticas de desenvolvimento promovidas pelos países devem caminhar juntas, numa equação 
que promova o equilíbrio entre o desenvolvimento e a acessibilidade cultural. Pensar esse 
equilíbrio é passar pela expansão do mercado cultural, pelo consumo dos bens culturais, que 
diretamente conectado à geração de emprego e de renda, são condições sine qua non para a 
diminuição das desigualdades no campo do social.

O último movimento epistemológico da Unesco trata da articulação entre Cultura e 
Democracia. Essa conceitualização nos parece tentar abarcar todos os conceitos anteriores 
relacionando a preponderância do papel do Estado como ente democrático que tem o dever 
de proporcionar uma ativação da cultura em que todos possam exerce-la igualmente. No texto 
oriundo da Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais ocorrida no México em 1982, 
fica claro o tipo de diretriz que o Estado deve tomar na construção de políticas culturais no 
lócus da democracia cultural:

 “A cultura procede da comunidade inteira e a ela deve retornar. Não pode se privilégio 
da elite nem quanto a sua produção, nem quanto a seus benefícios. democracia cultural 
supõe a mais ampla participação do indivíduo e da sociedade no processo de criação de 
bens culturais, na tomada de decisões que concernem à vida cultural e na sua difusão 
e fruição.” (UNESCO, 1982)

É importante perceber que tais conceptualizações culturais propostas pela Unesco podem 
trazer vislumbres no ordenamento legal dos países que promovam a (re) existência das culturas, 
políticas públicas que traduzam em ações essa etapa primeira que é o entendimento do campo, 
suas definições, diretrizes e problemáticas. Segundo a pesquisadora Mariella Pitombo: “ a 
organização não apenas contribuía, em estreita relação com os cientistas, para o desenho de 
uma cartografia cultura do planeta, como também exercia uma espécie de controle social ao 
propugnar intervenções para alterar determinadas realidades sociais. (PITOMBO, 2007 p.126)

Nesse sentido podemos tomar como exemplo de influência da Unesco no campo das 
políticas culturais a gestão da cultura empreendida pelo Partido dos Trabalhadores a partir da 
gestão do ministro da Cultura Gilberto e Gil e posteriormente Juca Ferreira. Essa gestão tratou 
de estar em consonância com as discussões do orgão, portanto as políticas construídas pelo 
Ministério da Cultura neste período partiu principalmente pelo entendimento antropológico da 
manifestação cultural, as políticas culturais do período petista procuravam em grande medida 
dar conta da definição proposta pela Unesco.
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A HORA E A VEZ DA AMÉRICA LATINA

O Doutor em Filosofia Nestor Garcia Canclini, ao escrever uma introdução para uma 
coletânea de textos, que foi publicada no ano de 1987, realiza uma inovadora reflexão pelo 
seu caráter panorâmico e pelo forte viés de balanço das políticas culturais na América Latina. 
Não se trata entretanto de uma mera descrição qualitativa e ou quantitativa de políticas para 
cultura.  O que o autor procura debater é o próprio pensamento:  “ La mayoria de los artistas 
e intelctuales viven lo político como un território ajeno y amenazante” (CANCLINI, 1987)  
e pesquisa sobre políticas culturais: “Cuando uno recorre la bibliografia producidda bajo los 
títulos “políticos culturales” o cultura y política encunetra todo la dificultad de constituir y 
delimitar el objeto de estúdio...” (CANCLINI, 1987). Tal análise vem calcada fortemente 
sobre o lugar da América Latina nesse debate. É a afirmação de uma leitura outra do campo 
cultural, entendendo as especificidades da história Latino Americana, sua condição colonial, 
seus dilemas e desafios. A América Latina na constituição e discussão sobre o tema das 
políticas culturais surge com uma série de problemáticas estruturais, que moldam a falta de 
uma reflexão mais ampla sobre as políticas culturais na região. Sobre essa carência, o próprio 
Canclini é ilustrativo:

Cuando uno recorre la bibliografia producida bajo los títulos “políticos culturales” o 
cultura y política encuentra ante todo la dificultad de constituir y delimitar el objeto del 
estúdio, así como de estabelecer um método pertinente de investigacion. (CANCLINI, 
1987 p.15) 

A dificuldade em se formular teoricamente a política cultural como objeto de estudo 
esta intrinsecamente ligado a uma certa falta de interesse dos partidos políticos, sociólogos, 
artistas e intelectuais em se debruçar sobre essa questão do político na cultura. 

Explanado as problemáticas específicas do campo cultural na américa latina e sua virada 
fundamental de perspectiva, por conta das postulações que os congressos internacionais que 
a UNESCO organizou, Canclini observa um novo momento, um momento de avanços nessa 
área. Nesse sentido, autor distingue e enumera alguns movimentos que tentam caracterizar 
tais mudanças:

• de las descripciones burocráticas a la conceptualização crítica:

 O autor destaca a bibliografia desse momento como uma “mera” descrição do aparato 
institucional ligado ao campo, os textos se preocupam mais em fazer um panorama numérico 
de órgãos governamentais e suas atividades, e na ênfase aos aspectos administrativos das 
políticas culturais. Somente nas grandes conferencias da UNESCO, e sobretudo em reuniões 
de especialistas e em debates acadêmicos começam se surgir reflexões que vão além do caráter 
descritivo:  “Sólo en los últimos diez años comienzan a producirse análisis que transcienden 
el catálogo burocrático, que reúnen a políticos, cientifficos socieales y artistas para examinar 
las bases conceptuales de las acciones culturales” (CANCLINI, 1987 p.18)
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• de las cronologias y discursos a la investigación empírica: 

O autor destaca em algumas bibliografias o mérito de conseguirem ir além do caráter 
burocrático ao  postularem a observação das ações oriundas do Estado, articulado com a 
tentativa de compreender as motivações políticas e sociais de tais práxis.

• De las políticas gubernamentales a los movimentos sociales: 

Neste movimento, o pesquisador destaca a amplitude de atuação no campo cultural. 
Influenciado pela presença de empresas privadas na ação cultural (configurando uma indústria 
cultural), presença da Igreja, e grupos culturais, obrigam a se pensar o tema das políticas 
culturais para algo além das ações de governo, entendendo o campo da política cultural 
como um conjunto de ações, que são desempenhadas pelo estado mas também por  “grupos 
e instituiciones que intervienen en esta área”. (CANCLINI,1987 p.19)

• De los snálisis nacionales a la investigación internacional

Canclini observa o papel fundamental da academia, dos colóquios internacionais e de 
centros e grupos de pesquisa que ao dialogarem internacionalmente, transcenderam as visões 
locais e partiram para a configuração conjunta de fundamentos de investigação e analise, de 
sinergias e problemas comuns no campo das políticas culturais.

• De la documentación sobre el passado a la investigación crítica y la planificación

Canclini defende a tese de que a documentação sobre a história das políticas culturais 
não deve somente pautar uma descrição de caráter burocrático, ela deve ser acompanhada 
de um reflexão crítica que ponha tais políticas em relação com seus resultados, que avalie o 
impacto de tais medidas na sociedade. Sendo assim é uma perspectiva que aponte caminhos 
que construía diretrizes, metas e que busque o avanço continuo das políticas. São os planos 
nacionais de cultura que vão surgindo na America Latina, são documentos que procuram 
traduzir as intenções do Estado na construção das políticas.

O texto de Canclini é um texto- movimento, ao falar dos avanços, ao perceber os 
modelos que que fundamentam não só política cultural mas a própria maneira com que 
vivemos a cultura na sociedade,  percebe o próprio movimento da mesma, salientando que a 
cultura não é algo que nos está dado, que a cultura esta ai viva e móvel, que ao transformar-se, 
transforma a própria sociedade.  A maneira com que o texto é construído pelo autor salienta 
tal condição, falamos aqui da forma traduzindo o conteúdo. 

O texto é político na maneira como afirma a condição latino-americana como um 
campo não só territorial ou histórico, mas estético, conceitual: nossas tristes tradições nas mais 
dispares instâncias latino-americana, influenciando a própria maneira como interpretamos o 
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mundo. Acreditamos que é a própria forma como cada país ou grupos sociais, interpretam 
o mundo, que origina a diferença. A cultura caracteriza isso. Assume essa responsabilidade.

POLÍTICA CULTURAL COMO POLÍTICA ECONÔMICA: CAPITALISMO 
E CULTURA

As discussões em torno da cultura na presente atualidade ganharam uma dimensão 
central no âmbito do capitalismo. Outrora periférico nos debates econômicos, a cultura parece 
tornar-se um componente fundamental para a nova fase do capitalismo que se anuncia.

A cultura se transforma sob a alcunha do conceito de criativo, as indústrias criativas 
ganham a preponderância por se articularem intrinsecamente com as manifestações culturais. 
A noção de produtor de cultura também sofre mutações, associando-se as lógicas do trabalho e 
renda. Sobre essa alteração do perfil do produtor de cultura para um “profissional da cultura” 
a afirmação do pesquisador Joao Teixeira Lopes torna-se elucidativa: 

Assim, a artistização do capitalismo pode ser encarada como uma fórmula adaptativa 
que lhe permite mobilizar os trabalhadores criativos, doravante essenciais para a 
produção, circulação e destruição de mercadorias em regime de acumulação flexível. 
Todos esses trabalhadores, enfim, que fazem do seu quotidiano uma obra de arte, antes 
mesmo de fazerem as obras de arte (LOPES, 2013 p. 10)

Enfim, a experiencia do estético que é próprio do cultural ganha uma preponderância 
ao ser fundir com o capitalismo. 

Nas políticas culturais vemos uma guinada no sentido de interpretar a lógica neo 
liberal, que prioriza o mercado e a dimensão econômica da vida. A cultura acaba sendo 
obrigada a se adaptar a essas novas dinâmicas, esta condenada ao criativo, ao sustentável ao 
empreendedorismo e a necessidade de ser fundamental do ponto de vista financeiro como 
capacidade de sobrevivência. Lança- se mão das discussões sobre o PIB da Cultura, ações  como 
o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), conceito de política pública que visa o desenvolvimento 
de um setor econômico de um país atestam esse caráter mercadológico que as políticas culturais 
vem ganhando. As leis de incentivo fiscal como mecanismo de políticas culturais, delegando 
a função do Estado que é prover cultura, ao mercado que decide justamente segundo critérios 
mais ligados a lucratividade e ao retorno de valores tão valorizados na economia de mercado 
: Mídia e Marketing.

No contexto dos últimos anos, de crise econômica, a política cultural é acionada para 
contribuir no desenvolvimento econômico da sociedade. Quer dizer, além da sua dimensão 
econômica por si só inexorável na sociedade capitalista, a dimensão política da cultura e sua 
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intersecção com Estado ganha uma nova missão, tornando a produção cultural um componente 
econômico cada vez mais importante.

 No Brasil da crise das comodities, as políticas culturais seguem o sentido sinérgico de 
pautar o campo cultural mais do que o lugar do viés econômico, mas uma área em que se pode 
fomentar o desenvolvimento de novos campos de trabalho. Mais do que um” bom negócio” , 
no Brasil que surgiu a partir de 2016, a cultura “Gera Futuro”4. Esse gerar futuro, inscreve a 
cultura no âmbito das transformações economias, posto que as consequências do advento da 
globalização e o desenvolvimento de novas tecnologias, tem transfigurando o ato criativo e 
feito mudar o modelo tradicional de produção capitalista, que lança mão dos assentamentos 
conceituais da cultura: a capacidade do homem de criar, o horizonte do simbólico e do estético. 

Cada vez mais tenderemos a pensar a cultura e também acioná-la com a missão de 
repensar dilemas e os modelos econômicos da sociedade.

CONCLUSÃO INICIAIS

Vimos que o campo das políticas culturais possui uma diversidade de pontos de partida 
e de conceitos, uma trajetória tão cheia de nuances, a ponto mesmo de se afirmar que existe 
uma história das políticas culturais.

Durante a pré história desse tema, nos períodos monárquicos, já  possuíam uma átomo 
do que seria o campo das políticas culturais: os antigos museus, o interesse pela arte e a 
disposição de fomentar isso pelos reis, seria uma pequena demonstração de que a sociedade 
caminharia pra esse sentido, do Estado ser o agente articulador da cultura. Por tanto, cultura 
já estava sendo abarcada pelo sistema político em vigência.

É a partir do século XX que há uma guinada inédita da cultura com o poder vigente. 
Os exemplos fundadores dessa inédita relação surgem na Europa, a partir das iniciativas, 
espanhola, inglesa e principalmente a francesa. Com a disposição de construir uma ação do 
Estado no sentido de democratização e encontro (sem mediações) do povo com a manifestação 
de sua cultura, criando para isso do todo um corpus ideológico, artístico e administrativo. 
A França foi o primeiro exemplo de construção de uma política cultural sistêmica, com um 
órgão próprio (Ministério de Assuntos Culturais) e orçamento público. Foi a constatação de 
um olhar, por parte do Estado, do papel estratégico da cultura. É o início da utilização da 
cultura como um mecanismo de construção de uma unidade do ponto de vista da nação, de 
país, ou seja, como campo democrático.

O papel da Unesco, por mais que esteja inserido em polêmicas, acabou por ser um 
importante lugar para a popularização das políticas culturais. Os conceitos de cultura proclamado 

4  Projeto lançado pelo Ministério da Cultura, durante a gestão de Sérgio Sá Leitão com o intuito de promover 
junto à população  que a economia criativa gera crescimento e desenvolvimento econômico ao país.” Fonte: http://
brmusicexchange.com/ministerio-da-cultura-cria-campanha-cultura-gera-futuro/ acesso em 25/02/2019

http://brmusicexchange.com/ministerio-da-cultura-cria-campanha-cultura-gera-futuro/
http://brmusicexchange.com/ministerio-da-cultura-cria-campanha-cultura-gera-futuro/
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pelo órgão, negado ou afirmado, contestado ou aceito, foram o epicentro das discussões 
em torno da significação da cultura. A Unesco internacionalizou conceitos norteadores da 
construção de políticas estatais para a cultura, afirmando a soberania das nações no campo 
cultural, inserido no lócus da identidade nacional e o sentimento e prática de pertencimento. 
Temas que anteriormente não eram (ou eram pouco) relacionados à cultura passam a sê-lo, 
ao exemplo de cultura e economia, cultura e desenvolvimento sustentável, cultura e combate 
às desigualdades sociais e cultura e direitos culturais.

Na América Latina temos outra interessante reflexão sobre os pressupostos conceituais 
que norteiam as práxis da política cultural. Canclini, propõe um deslocamento de olhar 
partindo da América Latina. Seu ponto de vista, entendendo o lugar da América Latina e suas 
características históricas, políticas e socais próprias e complexas de políticas culturais abarca 
não somente o Estado, mas a sociedade organizada.

Os movimentos de construção das políticas de cultura, em reflexões que estabelecem 
periodizações, ancoragens históricas e socais, consequências econômicas, deslocam o lugar 
da cultura para um lugar intrinsecamente próximos das demandas sociais, econômicas e 
políticas da sociedade. 

Mesmo assim, as políticas culturais tem como seu algoz o ideário neoliberal, que 
preconiza o distanciamento e rompimento da atuação do Estado em diversas instancias da 
sociedade, a cultura não passa incólume por essa relação. Na atualidade vemos a política cultural 
se aproximar cada vez mais da economia, a ponto de se fundir com políticas econômicas, mais 
perto de porcentagens e contas econométricas, se distanciando até mesmo das discussões em 
torno da cultura e desenvolvimento na maneira como a Unesco pautou nas últimas décadas.
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SERGIPE: TERRITÓRIOS IDENTITÁRIOS, TERRITÓRIOS 
DE PLANEJAMENTO OU OUTRA FORMA DE FAZER 

POLÍTICA CULTURAL?

Mirtes Rose Menezes da Conceição1

RESUMO: Neste trabalho, apresentamos breves reflexões sobre os territórios 
identitários no estado de Sergipe. Como exercício analítico da tese de doutoramento 
(em construção), explanaremos a luz de uma perspectiva “Sociogeográfica”, munida 
da investida e de um percurso fenomenológico, conduzida pela investigação 
bibliográfica e alguns apontamentos da observação participante (teórico-empírico), 
resultado, inclusive dos trabalhos de campo que nos fez ir à busca de obter melhores 
esclarecimentos acerca de uma regionalização ministrada pela aplicabilidade de um 
modelo nacional através da gestão estadual. 

PALAVRAS-CHAVES: Sergipe; territórios identitários; territórios de planejamento; 
políticas culturais.

UM PASSEIO PELA REGIONALIZAÇÃO NO BRASIL... (NOTAS 
PARA A INTRODUÇÃO)

 Tendo o Brasil, uma extensão igualitariamente a de um continente e em 
consequência da sua formação e constituição tanto do território como da sua 
população histórica e socialmente falando, uma diversidade cultural o compõe 
a ponto de termos vários “Brasis” dentro de um só.  Não há novidades nessas 
colocações, mas como pensar em regionalizações quando se tem tantas variações? 
A pluralidade de manifestações culturais que vão das línguas faladas e operadas 
efetivamente a modalidades de movimentos com o corpo, incluam-se aí as danças 
folclóricas e todas as festas populares que ganham tons assim como a pele dos 
habitantes deste lugar. Chegamos, então, em uma intrigante questão. 

1  Doutoranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação (ProPGEO) da Universidade 
Estadual do Ceará (UECE). mirthysrose@hotmail.com.
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 A saber, as regionalizações no Brasil, sempre estiveram a cargo do Estado, e isso 
independe da esfera, seja federal, estadual, mas sempre presas às justificativas que acoplem 
com as teorias e casem bem com as suas efetivações. Dito isto, vale ressaltar que no período 
militar, as regiões foram sinônimas de disputas, pelas diferenças e distinções inclusive das 
identidades e por muito até enquanto oposição à identidade nacional (Vainer, 1995). As regiões, 
nesse período, compunham uma barreira em relação à unificação do país em vasto sentido, 
onde “as políticas micro e mesorregionais, os famosos polos e programas de  desenvolvimento 
integrado instauraram no aparelho de Estado, uma geografia que, simultaneamente, refletia 
e sustentava os novos recortes que substituíam as antigas regiões” (VAINER, 1995, p. 166).    

 Percebe-se, ao longo da história, lançamentos de várias ações governamentais na tentativa 
de sobrepor as relações nacionais em detrimento as relações regionais, como os Programas 
Nacionais de Integração e Desenvolvimento e dentro desta perspectiva, a interiorização e a 
busca pelo fortalecimento da identidade de uma nação plural, mas que tinha que ser apresentada 
como singular para isto, houve a utilização de uma narrativa que valorizava a identidade 
nacional, reduzia as identidades regionais, bem como seus movimentos regionalistas (com seus 
regionalismos), regulados a partir de uma ideologia que se apoiava no momento econômico 
e político de acordo com as escalas que governavam o país (Vainer, 1995). 

 Mediante o exposto e o voltar da ciência geográfica para outras questões, dentre elas 
os estudos que versam sobre o território enquanto categoria de analise no âmbito das Ciências 
Sociais, a região tende a ser submissa a este. As políticas da época abarcam o territorial e 
não mais o regional. Hoje, frente ao processo de globalização, as questões seguem de forma 
escalar para o Global - Local, o regional serve como a ponte que liga os dois, ficando com 
a posição intermediária. No ideário da imaginação do brasileiro, as regiões estão ligadas as 
cinco regiões administrativas, elaborada e conhecida como regionalização do IBGE (Norte, 
Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), na atualidade esta e seu uso, estão submetidos a 
critérios e compreensões, inclusive de mero conhecimento, pois já é bastante utilizada outra 
regionalização baseada nas proposições geoeconômicas (Amazônia, Nordeste e Centro-Sul). 

 Assim sendo, o Ministério da Integração em 2004, lança uma orientação que foi seguida 
por vários gestores estaduais, dentre eles o de Sergipe, visando diminuir as disparidades 
existentes entre as regiões e adota o conceito de território como seu maior aliado na obtenção 
de resultados que correspondessem ao seu objetivo: 

Pode-se observar, no nosso país, a presença de regiões de alta renda com potencial 
dinâmico, assim como de regiões estagnadas e com baixos níveis de renda. A questão 
regional, na atualidade, abrange todo o território nacional e demanda um olhar mais 
acurado sobre as realidades sub-regionais. As desigualdades regionais brasileiras 
constituem um enorme obstáculo ao desenvolvimento do país, conspirando contra a 
construção de uma Federação solidária e progressista. Por um longo tempo, o país 
deixou de influir de forma planejada no desenvolvimento de suas regiões, resultando 
no aprofundamento de índices de desigualdades que causam transtornos sociais agudos 
e acirram movimentos regionais desfavoráveis ao desenvolvimento sustentável do país 
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2004).     
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  Antes de outros avanços na discussão, se faz necessário compreender a categoria, 
agora utilizada que é o território.

PELAS ANDANÇAS DO TERRITÓRIO: UM DE CONCEITO GEOGRÁFICO... 
(SERÁ?) 

“território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos 
os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem 
plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência” (SANTOS, 1999, 
p. 07).

O conceito de território ganhou maior expressão a partir da década de 1960, onde o 
subjetivismo - a geografia da percepção, a geografia humanista e a geografia cultural, além da 
geografia histórica, todas com fundo em Sauer (1889 - 1975) e na atualidade se reivindicando de 
referência na fenomenologia (Moreira, 2014, p. 39) e apontaram abordagens mais significativas 
e sistematizadas debruçadas nessa temática. 

 Nos últimos tempos, a Geografia tem retomado de forma incessante o seu uso para 
dar ênfase as suas análises. A Geografia brasileira também passa a debater essas questões 
nos meados da década de 1990, em concordância com Milton Santos (2002) que reflete a 
retomada ao território. Segundo Santos, o “território usado são objetos e ações, sinônimo de 
espaço humano e espaço habitado” (p. 16), onde podemos encontrar os lugares vizinhos, a 
continuidade do espaço e o espaço vazio e ao mesmo tempo, encontramos pontos distantes 
uns dos outros por conta dos processos sociais e das redes estabelecidas.

 Em resumo, o território, segundo Marcelo Lopes de Souza, é “um espaço definido e 
delimitado por e a partir das relações de poder” (1995, p. 78), onde deve ser acrescentado o 
controle sobre os recursos e fluxos baseado em aspectos políticos, econômicos e culturais 
(HAESBAERT, 2006; SPÓSITO, 2004).  Dessa forma, podemos classificar o território como 
um lócus onde as relações de poder geram diversas formas de apreensão, bem como de 
manifestação individual e coletiva, dos grupos culturais, de classe social entre outros.

Nos estudos elaborados por Haesbaert (2007), o território se apresenta em quatro 
dimensões: território político; território econômico; território cultural e território simbólico 
cultural. Para ele, os territórios são unifuncionais e espaço-tempo-vivido, sendo o primeiro 
ligado a ordem capitalista, através do Estado e o segundo resulta do cruzamento de processos 
materiais e imateriais do cotidiano social, nas identidades dos indivíduos (HAESBAERT, 
2007a, p. 21).

Para o autor, o território se apresenta funcional contendo as concretudes materiais 
e simbólicos (ou identitária) compostos pelas ações e suas representações que produzem 
significados para a sociedade. Dessa forma “pode-se interpretar a ambiguidade do território 
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tanto no lado homogeneizador da globalização como no lado diversificador da cultura” 
(HAESBAERT, 2004, p. 40). Mesmo colocando tal diferenciação, o autor alerta que tanto o 
funcional como o simbólico fazem parte do cotidiano e explicita:

 (...) todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, funcional e simbólico, pois 
as relações de poder têm no espaço um componente indissociável tanto na realização de 
“funções” quanto na produção de “significados”. O território é “funcional” a começar 
pelo papel enquanto recurso, desde sua relação com os chamados “recursos naturais” 
(HAESBAERT, 2007a, p. 23). 

 De acordo com as posturas adotadas pelo autor, a distinção que deverá ser estabelecidas 
entre os territórios deve levar em consideração os seus atores que constroem (ou controlam), 
sejam eles sujeitos, Estado, instituições. E que mesmo observando esses elementos possamos 
perceber que “os objetivos do controle social através de sua territorialização variam conforme 
a sociedade ou cultura, o grupo e, muitas vezes, com o próprio indivíduo” (HAESBAERT, 
2007a, p. 22).

Esclarecidas de forma breve algumas questões teóricas sobre o território, vamos 
prosseguindo fazendo uma visita rápida a identidade...

VISITANDO A IDENTIDADE... (OU ALGUMAS LINHAS PARA PROVOCAR)

Cada vez mais, as questões ligadas às identidades têm ganhado um lugar de destaque nas 
ciências sociais, direcionadas por questionamentos da sua unicidade, da sua função centralizadora 
que parecem desaparecer ou que nunca estiveram tão evidentes. Segundo argumenta Hall 
(2005), as velhas identidades, “que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 
declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto 
como um sujeito unificado” (p. 7). A palavra aplicável para o momento seria “instabilidade” 
ou, como menciona Bauman (2001), estamos em uma modernidade líquida e dessa forma as 
identidades também são formuladas, construídas ou tem se tornado instáveis. Nessa mesma 
linha, para Hall, “as identidades modernas estão sendo “descentradas”, isto é, deslocadas 
ou fragmentadas” (2005, p. 8); estão tornando-se híbridas (HALL, 2005; CANCLINI, 2013).

Seguindo o pensamento do autor, dessa forma, as paisagens culturais de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que nos garantiam uma sólida localização estão sendo 
fragmentadas e consequentemente essas transformações estão afetando as identidades pessoais 
e abalando a ideia que tínhamos de nós enquanto sujeitos integrados, para esse fenômeno o 
autor chama de “deslocamento ou descentração do sujeito” (HALL, 2005, p. 9). De acordo 
com essa interpretação do autor, podemos compreender que a identidade é um meio utilizado 
para estabilizar os sujeitos e seus mundos culturais habitados por eles, unificando-os. No 
entanto, de acordo com Hall, a identidade do sujeito é considerada como auto identidade; 
percebemos esse fato não mais ocorre. 
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O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está 
se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 
algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. Correspondentemente, as identidades, 
que compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa conformidade 
subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como 
resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação, 
através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 
provisório, variável e problemático (HALL, 2005, p. 12).

Posto isto, o autor segue a argumentar que esses acontecimentos estão ligados à 
modernidade tardia através do processo de globalização e enfatiza que é cada vez maior o 
efeito “pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas 
posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais 
plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas” (HALL, 2005, p. 87). Dessa 
forma, chegamos à conclusão que as novas identidades se distinguem das velhas; estamos em um 
mundo que sofre mudanças e que estas consequentemente são refletidas nos sujeitos, “porque 
são irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas, pertencem 
a uma e, ao mesmo tempo, a várias “casas” e que as pessoas tem que “aprender a habitar, 
no mínimo, duas identidades, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e a negociar” 
(HALL, 2005, p. 89), pois são pertencentes de culturas híbridas e que estas “constituem um 
dos diversos tipos de identidade distintivamente novos produzidos na era da modernidade 
tardia” (idem, p. 89). 

Para Nestor Garcia Canclini (2010) “a identidade é uma construção que se narra. 
Estabelecem-se acontecimentos fundadores, quase sempre relacionados à apropriação de um 
território por um povo ou à independência obtida através do enfrentamento dos estrangeiros” 
(p. 219). A essa característica o autor soma as ações dos sujeitos para autenticar essa construção: 
“vão se somando as façanhas em que os habitantes defendem esse território, ordenam seus 
conflitos e estabelecem os modos legítimos de convivência, a fim de diferenciarem dos outros” 
(idem, p. 169). 

Canclini (2010) analisa que as mudanças ocorreram com o processo de globalização 
que “pode ser resumido como uma passagem das identidades modernas para outras”- pós-
modernas - (CANCLINI, 2010, p. 45) e caracteriza as primeiras como sendo territoriais e quase 
sempre monolinguísticas e as segundas como transterritoriais e multilinguísticas, ou seja, “a 
clássica definição socioespacial de identidade referida a um território particular precisa ser 
complementada com uma definição sociocomunicacional” (idem, p. 46). Para o autor, o que 
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ocorre é o “deslocamento das monoidentidades nacionais para o multiculturalismo global” 
(CANCLINI, 2010, p. 118). 

 Dentro do que já foi exposto no resta interrogar: na atualidade, por que é tão importante 
misturar território, cultura e identidade? Vamos seguir com o caso em busca de respostas 
narrando à experiência sergipana...

TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE (TERRITÓRIOS DE PLANEJAMENTO), 
A EXPERIÊNCIA EM SERGIPE...

Em fevereiro de 2007, a então Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN-SE) 
convida a Universidade Federal de Sergipe (UFS) para uma parceria, onde seriam desenvolvidas 
pesquisas para a implantação da proposta de territorialização do Estado em questão, como 
forma de atender a recomendação do Ministério de Integração Nacional, visando ações para 
o planejamento e do desenvolvimento do Estado de Sergipe. A proposta, de acordo com a 
SEPLAN, contemplaria para além de questões econômicas, mas questões que versassem sobre 
as condições ambientais e ao mesmo tempo em que abarcasse as identidades culturais dos 
territórios, bem como fizessem uma inclusão social. Vale explicitar que as regionalizações, 
bem como as territorializações ocorridas até o momento não consideravam a cultura enquanto 
critério para a realização do processo. Dentro dessa perspectiva, podemos refletir que esse tipo 
de política (cultural, se assim podemos mencionar) foi uma tentativa de não só conhecer as 
demandas reais locais como uma forma de reconhecer e valorizar as culturas e todas as suas 
composições. Por essa compreensão, os resultados das pesquisas que envolviam Identidade, 
Cultura e Desenvolvimento dos Territórios em Sergipe, deixaram como legado: o Inventário 
Cultural e um Atlas da Cultura Sergipana. 

 Compreendemos, inclusive pela exposição teórica que antecedeu essas reflexões que 
território de identidade pode ser mencionado como lócus simbólico, mutável, flexível, variado, 
onde a cultura se manifesta através dos modos de vidas dos grupos sociais que o ocupam. 
Cada um com suas singularidades que contribuem para a composição das pluralidades. Não 
podemos esquecer que é um campo tensional, de disputas entre estes grupos e destes para com 
outros. Em outra via, temos os territórios de planejamento que carrega desde a sua origem 
políticas que possuem o cunho de preparação para as mediações da gestão, representando 
dessa forma mecanismos de controle por parte dessa instituição. 

 Bom, mas o que esse cruzamento de conceitos quer dizer? Celso Furtado (1984) 
responderia explicitando a importância da cultura, bem como o seu papel (levando em 
consideração as políticas culturais) como possibilidades para fossem ultrapassados as barreiras 
da desigualdade e da pobreza. Complementando esse pensamento, Tânia Bacelar (2000) vai 
mais fundo e revela que é necessário “descentralizar as políticas públicas”. Seguindo essas 
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diretrizes... Em Sergipe, os territórios de planejamento foram delineados a partir de um 
conjunto de critérios, dos quais podemos destacar: 

“aspectos geo-ambientais, econômico-produtivos, político institucionais, sociais 
e culturais. A novidade estava justamente em levar em conta, na equação do 
desenvolvimento local, a presença de organizações e representações político-
institucionais, a capacidade de auto-organização da comunidade para resolver seus 
problemas, a identidade cultural, o pertencimento, a autoestima e a confiança coletiva”. 
(Falcón, 2018, p. 50). 

Sendo assim, incorporada o que foi denominada de ‘cultura sergipana’ que contribuiu 
como formação basilar para a então caracterização do que se considera enquanto ‘identidade 
sergipana’. Para a legitimação do processo, foi convocada a sociedade sergipana, representada 
por seus atores sociais (delegados territoriais). Nesse viés, cabe-nos questionar: é identidade 
“cultural” sergipana ou identidade territorial? A priori, parece ser somente uma questão de 
sintaxe ou reordenação gramatical pelo adjetivo, mas ao longo do caminhar para responder o 
questionamento as prováveis hipóteses ficam cada vez mais complexas e de nexo profundo. 
Talvez a melhor resposta seja apresentada de forma simplória pelo trocadilho: é identidade 
cultural em território sergipano. 

 Para além dessa colocação, a interpretação dada ao caso sergipano de territorializar e 
trazer dimensões culturais, inclusive para dialogar com a identidade territorial foi elaborada 
com (por) base nas manifestações e/ou representações que os atores sociais mantinham e que 
destas demandam as suas topofilia (TUAN, 1980) entendidas e traduzidas aqui como laços de 
pertencimento. Logo, vê-se de onde vem à nomenclatura “Territórios de identidade”, porque 
expressam a participação dos atores sociais envolvidos, dotados de experiências, percepções 
e vivências. Mesmo sendo uma definição criada para ser aplicada em meio rural, nos auxilia 
e nos dá suporte a conceituação do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA, 2004) que 
esclarece que a identidade é imprescindível quando tratamos das discussões que envolvem o 
território. Para essa entidade, território está assim definido como: 

“um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo 
a cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais – tais como o 
ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições – e uma 
população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 
elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial”.   (Ministério 
de Desenvolvimento Agrário, 2004).

Depois de vários levantamentos e de estabelecidas as variáveis que vão desde as questões 
ambientais, culturais, abrangendo as sociais e econômicas; Verificadas as regionalizações 
anteriores, uma territorialização preliminar foi elaborada. Como mencionado anteriormente, 
o campo de lutas marcado pelas disputas e negociações foi estabelecido, principalmente em 
relação às identidades que ganharam ampla discussão. O produto destes debates, que teve 
como foco a consolidação dos territórios através das identidades territoriais juntamente com 



1475

o sentimento de pertença, resultou em oito territórios (oficializados pelo Decreto nº 24338 
de 20/04/2007). Como podemos visualizar na figura 1.

Figura 1: Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe, 2007.

CONSIDERANDO ALGUMAS QUESTÕES FINAIS...

 Ao longo do que discorremos nesse trabalho, as provocações quanto o uso das categorias 
geográficas de forma a especificar o território principalmente, deixam claro que de diversas 
abordagens que possam ser feitas (jurídica, simbólica, territorial entre outras), a territorialização 
em Sergipe, conclama os atores sociais envolvidos, desenvolvendo uma metodologia de 
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participação popular através de representantes o que deu voz e os tornaram agentes na efetivação 
e criação dos territórios identitários em vigência. Fato que nos faz repensar se era uma política 
de desenvolvimento e/ou também outra forma de aplicabilidade de uma política cultural, pois 
essa categoria foi redimensionada principalmente pelas questões que envolvem a identidade 
cultural dos sujeitos que habitam e legitimam esses territórios. A esse respeito nos diz Stuart 
Hall, “cada movimento apelava para a identidade social dos seus sustentadores” (HALL, 
2005, p. 45).     

Dessa forma compreendemos que além de políticas voltadas para o desenvolvimento 
do Estado de Sergipe, ocorreram derivações ou desdobramentos dessas políticas que podem 
ser vistas como culturais (ou de identidade) e estas ocorrem quando as discussões se voltam 
para a chamada crise de identidades. Refletindo nesse sentido, ainda nos diz Hall (2011) que 
a identificação “é construída a partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de 
características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um 
mesmo ideal” (p. 106).

Na observação do caso sergipano e a partir das colocações do autor, observamos 
que a política de identidade está voltada e se concentra em afirmar a identidade cultural das 
pessoas pertencentes a um determinado grupo oprimido ou marginalizado, “pois se tornam 
importantes para mobilização política, no qual celebra a singularidade cultural de um 
determinado grupo, bem como a análise de sua opressão” (WOORDWARD, 2011, p. 34-35). 
Dessa forma, é inegável que:

A política de identidade tem a ver com o recrutamento de sujeitos por meio do processo 
de formação de identidades. Esse processo se dá tanto pelo apelo às identidades 
hegemônicas - o consumidor soberano, o cidadão patriótico - quanto pela resistência 
dos “novos movimentos sociais”, ao colocar em jogo as identidades que não têm sido 
reconhecidas, que têm mantidas “fora da história” (ROWBOTHAM, 1973) ou que têm 
ocupado espaços às margens da sociedade” (WOORDWARD, 2011, p. 37).

Acerca dos novos movimentos sociais, Hall (2005) considera que “uma vez que a 
identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a 
identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Mediante essas reflexões: 

Em uma política de identidade, o projeto político deve certamente ser reforçado 
por algum apelo à solidariedade daqueles que “pertencem” a um grupo oprimido 
ou marginalizado. A biologia fornece uma das fontes dessa solidariedade; a busca 
universal, trans-histórica, de raízes e laços culturais fornece uma outra (HALL, 2005, 
p. 39).

Certamente, depois do exposto através desses teóricos podemos averiguar que a 
territorialização em Sergipe, atendeu a uma demanda cultural muito maior que qualquer 
outra estabelecida. Não podemos deixar de mencionar a tentativa de organizar os atores 
sociais e dar a estes vozes e novas formas de aprendizado, inclusive de organização enquanto 
sociedade civil; A territorialização proposta pode demonstrar de forma a problema de forma 
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mais específica de cada município o que possibilitou trata-las em outra perspectiva e com a 
obtenção de melhores resultados; Contribuiu para a visibilidade de toda a extensão territorial, 
uma vez que a capital Aracaju, polariza e exerce sobre os outros municípios sua supremacia. 
Finalizamos essas reflexões, acreditando que as políticas culturais empregadas para a obtenção 
dos territórios de identidade formaram uma nova forma de regionalizar e consequentemente 
uma nova forma de cartografar e representar os territórios simbólicos.    
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RESUMO: O presente artigo propõe uma análise referente a manifestação cultural 
denominada Parada do Orgulho LGBT realizada anualmente no município de São 
Paulo desde o ano de 1997. Promovida pela Associação da Parada do Orgulho 
LGTB e pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC. 
Aborda-se em especial o evento ocorrido no ano de 2018. De modo descritivo, 
com levantamento bibliográfico, documental e observação em campo durante a 
manifestação. Discorre-se em breve síntese sobre a definição de cultura, necessidade 
cultural e manifestação cultural como um direito constitucional dos cidadãos. A 
minoria LGBT em busca de diversos direitos e em especial a igualdade manifesta-
se, com apoio de políticas culturais, de forma pacífica e festiva com uma dupla 
missão: de empoderamento e combate ao preconceito.
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INTRODUÇÃO

Pode-se definir cultura como um costume de certa sociedade que se transmite de uma 
geração para as futuras gerações, fazendo com que aquele grupo seja reconhecido pelos seus 
hábitos, sejam eles a forma de vestir, comunicar, alimentar, comportar e entre outros aspectos 
de convivência humana.

Para Coelho (1997) entende-se como cultura em sentido amplo: “[...] cultura remete 
à ideia de uma forma que caracteriza o modo de vida de uma comunidade em seu aspecto 
global, totalizante.” 

Segundo Chauí (2008) a cultura compõe a produção e criação da língua, da religião, 
da sexualidade, das formas do trabalho, das espécies de moradia, da alimentação, da música, 
das vestimentas, das manifestações de lazer, das danças, dos formatos de relações sociais, 
principalmente os sistemas de parentesco ou a estrutura familiar, das relações de poder, da 
guerra e da paz, da noção de vida e morte de cada sociedade. 

O homem possui necessidades culturais que são exteriorizadas por intermédio de 
manifestações culturais, sendo essas manifestações uma garantia do cidadão exposta no artigo 
215, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), estabelecendo que o Estado garantirá a todos 
os cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 
apoiando e incentivando a valorização e a diversidades das manifestações culturais.

O Estado garante ao cidadão o exercício dos direitos culturais quando edita leis, concede 
espaço público para manifestações, financia e cria políticas culturais com a finalidade da 
promoção cultural para seus cidadãos, segundo Coelho (1997): 

[...] a política cultural é entendida habitualmente como programa de intervenções 
realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários 
com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover o 
desenvolvimento de suas representações simbólicas. (COELHO,1997, p. 293) Grifo 
nosso.

O estudo abordará a manifestação cultural de uma minoria social LGBT denominada 
Parada do Orgulho LGBT realizada todos os anos a partir de 1997 no município de São Paulo 
com o apoio de políticas públicas culturais organizada pela Associação da Parada do Orgulho 
LGTB e pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

Discorre-se sobre o tema de modo descritivo, com levantamento bibliográfico, 
documental e observação em campo durante a manifestação. Manifestação essa que tem uma 
dupla missão segundo seus organizadores: a celebração do orgulho e combate ao preconceito, 
segundo a Associação da Parada do Orgulho GLBT - APOGLBT (2019).
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1. MINORIAS E MOVIMENTO LGBT

As diversas sociedades existentes no mundo não são iguais, não são compostas por 
pessoas idênticas ou grupos de mesma composição, conforme os pensamentos de Rios Junior 
(2013): [...] existem diferenças étnicas, culturais, raciais, sociais e outras. Essas pessoas, 
diferentes em vários aspectos, são as responsáveis pela organização do Estado, que é definido 
juridicamente pela sua Constituição.”

Em toda sociedade existem grupos menores, mais frágeis ou até mesmo vulneráveis 
que precisam de atuação do Estado para a devida inclusão e igualdade social. Reconhecer as 
diferenças é fundamental para amparar e incluir os grupos que compõem uma sociedade de 
forma mais igualitária possível

Conforme Rios Junior (2013):” Deve-se determinar os grupos de pessoas que mais 
sofrem os efeitos da exclusão social e, assim, tomar medidas para que sejam inseridos na vida 
social e política da sociedade de que fazem parte.”

A população LGBT é considerada uma minoria em nossa sociedade e devido a recorrente 
situação de violência em que se encontram, seja por preconceito, agressões físicas, rejeição no 
mercado de trabalho, entre outras, podemos classificar como um grupo de minorias vulneráveis 
de pessoas.

Conforme Jubilut e Casella (2013):” [...] as minorias por orientação sexual e identidade 
de gênero ainda são perseguidas [...], continua enfatizando que [...] em outras sociedades, 
supostamente tolerantes, como a nossa, essa minoria é sujeita a alguns dos mais altos índices 
de agressão e violência em todo o planeta.”

Importante antes de prosseguir é elucidar a questão da sigla LGBT.  Essa sigla identifica 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais / Transgêneros / Travestis e Intersexuais, segundo 
Jesus (2012):

Homossexuais se sentem atraídos por pessoas do mesmo gênero, e bissexuais por 
pessoas de qualquer gênero, o que não se relaciona com sua identidade de gênero, 
ou seja, não se questionam quanto a sua identidade como homens ou mulheres e ao 
gênero que lhes foi atribuído quando nasceram, ao contrário das pessoas transexuais 
e travestis. (JESUS, 2012, p. 12)

  Gays e Lésbicas são considerados homossexuais pelo fato de se interessarem pelas 
pessoas do mesmo sexo, o bissexual tem interesse por pessoas de qualquer sexo, não há uma 
ausência de identificação quanto ao seu sexo e sua identidade. 

No tocante aos transexuais a questão é exatamente quanto ao gênero que lhes foi 
atribuído ao longo da vida, por exemplo, certa pessoa veste-se como homem, recebe o nome 
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masculino e é tratado pela sociedade como homem, porém, há uma recusa pessoal quanto 
ao seu gênero, ou seja, a pessoa não se sente do sexo masculino, possui o gênero feminino. 

Jesus (2012, p. 13) “A transexualidade é uma questão de identidade. Não é uma doença 
mental, não é uma perversão sexual, nem é uma doença debilitante ou contagiosa. Não tem 
nada a ver com orientação sexual [...]”.

Jesus (2012, p. 13) explica sobre gênero: “Gênero é diferente de Orientação Sexual, 
podem se comunicar, mas um aspecto não necessariamente depende ou decorre do outro”.

A população LGBT é considerada uma minoria em nossa sociedade, geralmente composta 
por pessoas que são vítimas de estigma e preconceito desde muito cedo em suas casas e 
externamente ao enfrentar o ambiente escolar, ambiente de trabalho e espaços públicos. 

Entende-se por estigma Melo (2000) como um atributo que traz descrédito para o sujeito, 
nomeado como defeito, falha ou desvantagem em relação ao outro. Para esses estigmatizados 
a sociedade reduz os esforços, as oportunidades e não atribui valor, o caracterizando em uma 
imagem deteriorada de acordo com o modelo estabelecido pela sociedade.

A luta LGBT teve como momento inicial o fato conhecido como Stonewall Uprising, 
parafraseando Gorisch (2014), em 1969 os atos homossexuais eram considerados ilegais nos 
Estados Unidos e em grande parte dos países. Os anos 60 foram cruéis, os homossexuais 
eram tratados como doentes mentais, psicopatas, pedófilos e promíscuos. Haviam clínicas 
que realizavam tratamento de choque, castração e estetização.

Continua Gorisch (2014) expondo que eles eram chamados de hunted, ou seja, caçados, 
os policiais tinham o aval do Estado para feri-los fisicamente e os prender sem motivo aparente, 
somente pelo quesito de serem homossexuais.  

Stonewall era um bar localizado em Nova Iorque nos Estados Unidos frequentado 
por homossexuais e travestis, sendo que em 1969 o Prefeito impôs o fechamento do bar e a 
polícia o invadiu dando voz de prisão a todos e espancando uma pessoa quase até a morte, 
como consequência, os frequentadores do local reagiram ao ataque unindo-se com mulheres, 
negros e simpatizantes da causa por dois dias, nascendo gritos como “Gay Power”, sendo assim 
organizada a primeira Parada Gay reunindo mais de 2 mil pessoas, conforme Gorisch, (2014).

Nas palavras de Botelho e Schwarcz (2012): [...] as palavras de ordem como “assumir-
se” e “sair do armário” simbolizavam o anseio de tornar visível a fonte de orgulho o que até 
então era motivo de vergonha e vivido na clandestinidade”.

Após esse fato histórico a população LGBT não se calou e a Parada LGBT expandiu 
para outros países, inclusive no Brasil, haja vista o índice elevado de violência contra a 
população LGBT.
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Segundo Oliveira (2017): “O Brasil é o país que mais assassina travestis e mulheres 
transexuais no mundo, de acordo com os dados da Transgender Europe[...].”  Conforme a 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo (2016): 

“Nas Américas, o Brasil é o país que mais mata LGBTs e de acordo com o relatório 
da ILGA (Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros 
e Intersexuais), o país ocupou o primeiro lugar na quantidade de homicídios por 
motivação homofóbica em 2016. Ao todo, foram 340 mortes. (SECRETARIA DE 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DE SÃO PAULO (2016).

Segundo o site de notícias Universa Uol (2018) em 2017 o Brasil é o país que mais 
assassina travestis e transexuais, um é morto a cada 48h:  

Brasil lidera ranking de mortes de travestis e trans; um é morto a cada 48h. Em 2017, 
o Brasil contabilizou uma triste liderança mundial: se mantêm como o país em que se 
assassina mais travestis e transexuais homens e mulheres, segundo dados da Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) o levantamento da instituição, em 2017, 
foram 179 mortes espalhadas por todos os estados do Brasil. Um mapa revela alguns 
dos nomes e localização dos crimes. Minas Gerais lidera a lista, com 20 mortes, seguido 
de Bahia (17) e São Paulo (16). Segundo a Antra, 45% dos assassinatos de LGBT são 
de pessoas trans, essa parcela da população brasileira tem 9 vezes mais chances de ser 
morta, a expectativa de vida de uma Mulher Transexual ou de uma Travesti é de apenas 
35 anos, 80% dos assassinos não tem ligação com a vítima e 95% destes assassinatos 
apresentam requintes de crueldade. (UNIVERSA UOL, 2018)

Já em 2018 segundo a ANTRA - Associação Nacional de Travestis e Transexuais (2018) 
os assassinatos das pessoas pertencentes a sigla LGBT continuaram em número expressivo: 

“[...] ocorreram 163 Assassinatos de pessoas Trans, sendo 158 Travestis e Mulheres 
Transexuais, 4 Homens Trans e 1 pessoa Não-Binária. Destes, encontramos notícias 
de que apenas 15 casos tiveram os suspeitos presos, o que representa 9% dos casos. 
Dos assassinatos no Brasil, entre os concluídos, 96% foram arquivados. E somente 4% 
resultaram em denúncias à Justiça. (Fonte: Estratégia Nacional de Justiça e Segurança 
Pública - Enasp). (ANTRA, p.15,2018).

Segundo o site da ONU – Organização das Nações Unidas (2019): “Brasil é um dos 
países que registram mais agressões contra pessoas LGBTI”

No tocante a quantidade de pessoas pertencentes à população LGBT, infelizmente 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) até o momento não realizou uma 
estatística precisa da quantidade de pessoas pertencentes a população LGBT.

Segundo Bergamo (2016): “A questão não é incluída nos levantamentos da Pnad 
(Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio), a maior realizada pelo instituto depois 
do censo.

Há uma barreira que impede que faça tal levantamento, segundo Bergamo (2016) 
“a demografia das orientações sexuais esbarra em obstáculos como o fato de parcelas das 
populações ainda relutarem em revelar esse tipo de informação”.
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Cogitou-se em 2016, segundo Bergamo, que Rabello pretendia conversar com a área 
técnica do IBGE para saber qual era a viabilidade de se fazer o levantamento, e como as 
questões deveriam ser elaboradas para se chegar a um resultado próximo da realidade.

O IBGE identifica apenas casais homoafetivos em suas pesquisas, quando o entrevistado 
responde que vive com alguém, o entrevistador pergunta se é com pessoa do mesmo sexo. 
Porém, números oficiais do IBGE não temos até o momento.

A Organização civil Rede Nossa São Paulo (RNSP) fundada em 2007 em parceria com 
instituições públicas e privadas realizou uma pesquisa “Viver em São Paulo: Diversidade” com 
800 pessoas domiciliadas no Município de São Paulo e apresentaram os seguintes resultados:

A pesquisa “Viver em São Paulo: Diversidade”, da Rede Nossa São Paulo e Ibope 
Inteligência, incluiu no seu perfil amostral a pergunta de autodeclaração sobre a 
orientação sexual dos entrevistados. O resultado, conforme registrado pelos ouvidos 
pela pesquisa, aponta que 90% dos paulistanos se declaram heterossexuais, 3% 
homossexuais, 2% bissexuais e 5% não sabe ou não respondeu. Esses resultados 
acompanham simetricamente os mesmos valores registrados na pesquisa nacional 
Datafolha de 2017. Nela a taxa de brasileiros que se declaram heterossexuais foi de 
90%, 2% se autodeclararam homossexuais e iguais 2% bissexuais, o percentual de 
pessoas que não responderam chegou a 6%.(REDE NOSSA SÃO PAULO, IBOPE 
INTELIGÊNCIA, SAMPAIO, 2018).

A Parada do Orgulho LGBT chegou até o Brasil! Sendo que a maior Parada do Orgulho 
LGBT do mundo é a de São Paulo, iniciou em 1997 também com 2 mil pessoas, segundo 
Gorisch (2014) e tem como missão empoderamento e busca por direitos igualitários.

2. A PARADA LGBT NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

No município de São Paulo a primeira Parada de Orgulho LGBT aconteceu em junho de 
1997 na principal avenida do município, Avenida Paulista, segundo a Associação da Parada do 
Orgulho GLBT - APOGLBT (2019): “[...] com o objetivo de reunir gays, lésbicas, bissexuais, 
transexuais, travestir e ativistas para celebrar o orgulho e protestar contra o preconceito”.

Esse movimento é organizado pela Organização Não Governamental a Associação da 
Parada do Orgulho GLBT de São Paulo criado em 1998 e segundo os organizadores o primeiro 
evento contou a presença de aproximadamente de 2 mil pessoas.

Desde então a Parada LGBT é repetida anualmente com temas provocativos no sentido 
de apelo ao direito à vida, combate a homofobia, consciência social, respeito, igualdade e 
diversidade sexual. 

O evento é composto com pessoas vestindo roupas coloridas, assim como a bandeira 
do movimento simbolizada por um arco íris, fantasias, sempre ao som de músicas, shows, 
artistas e grande público. As paradas são temáticas e segundo o site BOL (2018) referente ao 
tema escolhido para a 22º Edição da Parada em 2018: 
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A 22ª edição do evento terá como tema ‘Eleições’, sob o seguinte slogan: ‘Poder 
para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz’. A ideia, então, é mostrar, artisticamente, a 
necessidade do cidadão ser respeitado por meio do voto, a importância da eleição 
consciente e a expressão artística do orgulho de ser LGBT. (BOL, 2018)

O Tema de 2018 foi político com o escopo de conscientizar sobre as eleições que iriam 
ocorrer em 2018 para Presidente no país “Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz”. 

Segundo Martins (2018) “[...] tem a proposta de aumentar a representatividade no 
Congresso Nacional e ganhar influência nas pautas políticas, que ainda são definidas em 
grande parte pela bancada conservadora.”

Na parada de 2018 também foi mencionada na sigla a letra I que indica Intersexual, 
define Jesus (2012, p.25) “é a pessoa cujo corpo varia do padrão de masculino ou feminino 
culturalmente estabelecido [...] que engloba, conforme a denominação médica, hermafroditas 
verdadeiros e pseudo-hermafroditas.”

A manifestação é pacífica ao longo dos 22 anos que tradicionalmente vem se repetindo, 
sempre direcionada por Políticas Públicas, com a disponibilidade de data concedida pela 
Prefeitura cedendo o espaço público para a manifestação cultural LGBT, bem como a Prefeitura 
de São Paulo é responsável pela infraestrutura do evento que inclui colaboradores, montagem 
de palco, ambulâncias, geradores, cavaletes, banheiros químicos, tendas e postos médicos. 
(G1, 2015)

 Segundo o Ministério do Turismo de São Paulo (2018) é o maior evento desse 
segmento do mundo “a capital paulista será palco da 22ª edição da Parada do Orgulho LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), um dos maiores eventos 
de representatividade desse público no mundo.”

Quanto a quantidade de pessoas que participam ao evento há uma inconsistência nos 
números apresentados pelos organizadores do evento e pela Polícia Militar, para uma base 
analisou-se dos últimos três anos.

No ano de 2016, segundo a Revista Veja (2017): “Em 2016, os organizadores do evento 
estimaram o público em 2 milhões de pessoas, enquanto o número divulgado pela PM foi de 
190.000 pessoas”. Dadas também fornecidos pelo site G1 (2016).

Em matéria veiculada pelo site G1, Gonçalves (2017) referente a Parada do Orgulho 
LGBT no ano de 2017: “Segundo os organizadores, o evento reuniu 3 milhões de pessoas”.

No ano de 2018 estimou-se o comparecimento de 3 milhões de pessoas segundo os 
organizadores Folha (2018): “A organização estimou que 3 milhões de pessoas estiveram no 
local”.
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 Já o Instituto Datafolha estima que a capacidade máxima no local é de 1,5 milhões de 
pessoas, 7 pessoas por metro quadrado, logo os valores segundo a matéria estão inflacionados, 
porém, até o momento a polícia não divulgou a quantidade de participantes Uol (2018).

Quanto aos custos e patrocínios do evento a Parada LGBT conta com verba pública, 
tendo em vista que a Prefeitura de São Paulo é responsável pela infraestrutura do evento 
que inclui colaboradores, montagem de palco, ambulâncias, geradores, cavaletes, banheiros 
químicos, tendas e postos médicos. (G1, 2015)

Conta também com o importante patrocínio de empresas da iniciativa privada e em 
2018 obteve com um orçamento de R$ 5,3 milhões, conforme a Prefeitura de São Paulo (2018):

A Parada do Orgulho LGBT tem um orçamento para esse ano de R$ 5,3 milhões e em 
2017 arrecadou R$ 60 milhões em Impostos sobre Serviços (ISS), fruto da arrecadação 
em compras e serviços por parte da comunidade. O evento, segundo a organização, gera 
mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Além da Skol e da UBER (patrocinadores 
máster), o evento conta ainda com o patrocínio do Burger King e apoio pelo segundo 
ano consecutivo de Doritos Rainbow, entre outros apoiadores. (SÃO PAULO, 2018)

Segundo a APOGLBT SP (2018) referente aos patrocínios de empresas privadas são 
motivados por Políticas Públicas de incentivos fiscais que partem do Governo do Estado de 
SP: “[..] realizados através de Verba de Marketing, LEI DE INCENTIVO FISCAL - ProAC 
ICMS - Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, onde as empresas podem destinar 
parte do imposto devido para os projetos que a APOGLBT SP desenvolve. 

A organizadora informou que em 2018 a parada contou com os seguintes patrocinadores, 
segundo o site Obervatório BOL (2018):

[..] dentre eles, três são das principais patrocinadoras do evento, sendo um da Skol e 
dois da Uber. A rede de fast-food Burger King também apoia o evento pela primeira 
vez e além de lançar um milk-shake sabor unicórnio em seu cardápio para celebrar a 
diversidade, também irá mudar de nome em sua unidade localizada no trajeto da parada, 
para elementos que remetam a comunidade LGBT. A hoteleira Accor Hotels, Doritos 
e a marca de lubrificantes íntimos Intra, além dos apoios do Governo do estado e da 
Prefeitura de São Paulo também entraram como parceiras. A Associação informou ter 
arrecadado o montante de R$ 5 milhões para realização do evento. (OBSERVATÓRIO 
BOL, 2018)

A Parada também é importante para o Município de São Paulo no tocante ao turismo, 
segundo o Ministério do Turismo (2018), a Parada de 2017 arrecadou R$ 2,4 milhões para o 
setor hoteleiro:

Além de trazer turistas para a capital, o evento impulsiona a economia de vários 
setores e a importância do público LGBT no turismo pode ser medido em números. 
A Parada de 2017 arrecadou R$2,4 milhões para o setor hoteleiro, que chegou a uma 
taxa de ocupação de 90%. Também no ano passado foram criados mais de três mil 
empregos diretos e indiretos durante o fim de semana em que ocorreu o evento. Além 
disso, pesquisa da Organização Mundial do Turismo (OMT) mostra que, para cada 
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10 turistas no mundo, um é do segmento LGBT e cerca de 15% da movimentação 
financeira turística mundial é gerada por este grupo. (OLIVEIRA, 2018)

Segundo o jornal O Globo (2017) aponta que 44,2% das pessoas que participam do 
evento não são do município de São Paulo:

[...]  levantamento apontou que 44,2% das pessoas que compareceram ao evento eram 
de outras cidades. Entre os turistas, 38,8% chegaram a São Paulo no dia da marcha e 
foram embora logo depois da parada, sem pernoitar, enquanto 17,9% se hospedaram 
em hotéis e flats. Cerca de 22% buscaram estadia em casas de amigos ou parentes. 
Ainda segundo o relatório, entre 2012 e 2016, o gasto médio dos turistas em São Paulo 
cresceu 18%, passando de R$ 1,3 mil para R$ 1,5 mil. (OGLOBO, 2017)

Conforme o site da Prefeitura de São Paulo (2018) na programação da Parada do 
Orgulho LGBT de 2018 houve uma série de shows e eventos culturais agendados. A Feira 
Cultural LGBT, já conta com a 18ª edição, exposta no Vale do Anhangabaú no centro da cidade. 

Trata-se de uma Feira Cultural que reúne tentas comerciais com artes plásticas, decoração, 
perfumes, livros, acessórios, calcados, artigos de moda, esotéricos e um espaço reservado 
para alimentação e espaço para as ONGs (Organizações Não Governamentais) exporem seus 
trabalhos sobe a causa LGBT, conforme informações APOGLBT SP (2018).

Em 2015 face a uma redução de custos da Prefeitura de São Paulo o Governo do Estado 
bancou a Feira LGBT, conforme UOL (2015): “A feira cultural será feita no dia 4, no vale do 
Anhangabaú, também no centro, desta vez bancada pelo governo estadual.”

Sendo o site da BOL (2015) [...] “o corte municipal em 2015, o governo estadual 
deverá, pela primeira vez, contribuir financeiramente com os eventos LGBT realizados no 
município e tornar viável a realização da feira.”

O Governo Estadual concede incentivos fiscais à empresas que patrocinam o evento 
decorrente da Lei De Incentivo Fiscal - ProAC ICMS - Programa de Ação Cultural do Estado 
de São Paulo PAC: Lei Estadual 12.268/2006 como incentivo à cultura (2018): 

O Sistema de Incentivo a Projetos PAC/PIE possibilita ao contribuinte do ICMS 
participar do Programa de Ação Cultural (PAC) e do Programa de Incentivo ao Esporte 
(PIE). O benefício fiscal permite que o contribuinte patrocinador se credite de 100% 
do valor destinado ao patrocínio de projetos culturais ou esportivos credenciados, 
respectivamente, pela Secretaria da Cultura ou pela Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude. O sistema de apoio da Secretaria da Fazenda facilita a participação dos 
interessados, dando transparência ao processo. (ESTADO DE SÃO PAULO, 2019)

Para que o evento ocorra é fundamental o amparo da Prefeitura Municipal, bem como 
do Governo do Estado, inclusive, conforme o site do Governo do Estado de São Paulo, (2018): 
“Desde o ano de 2001, Estado conta com legislação que proíbe e pune atos discriminatórios 
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em razão de orientação sexual. [...] SP se destaca nas políticas públicas voltadas à população 
LGBT”. Segundo o Governo do Estado de São Paulo (2018):

[...] o Estado está entre as unidades da Federação que possuem conselhos de direitos 
de LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), o que demonstra 
a prioridade no combate à homofobia há mais de uma década e meia, por meio da 
Lei Estadual 10.948/01. O texto é um dos primeiros do Brasil a proibir e punir atos 
discriminatórios em razão da orientação sexual e/ou identidade de gênero. “As políticas 
públicas no setor são importantes porque visam a garantir a cidadania da população 
LGBT, que foi excluída de direitos. Temos avançado nessas conquistas”, ressalta o 
coordenador de Políticas para a Diversidade Sexual, Cássio rodrigo de Oliveira Silva. 
(ESTADO DE SÃO PAULO, 2019)

Conforme visto ambos os entes federados participam para a promoção do evento, sendo 
que proporcionar a manifestação cultural LGBT é promover cultura para a cidade e satisfazer 
uma necessidade cultural dos cidadãos em geral e também dos que compõem uma minoria 
fazendo jus a um direito constitucional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se que a manifestação cultural da Parada LGBT tem a função de enriquecimento 
cultural e protesto no sentido de requerimento de direitos: à vida, combate a homofobia, 
igualdade, liberdade, respeito e inclusão social.

A luta da população LGBT foi marcada pelo ataque em Nova Iorque em 1969 nascendo 
daquele fato a primeira Parada do Orgulho LGBT da história expandindo-se em diversos 
países, inclusive no Brasil, conforme abordado.

A busca pela igualdade da minoria LGBT ganhou força e anualmente a Parada do 
Orgulho LGBT é realizada em São Paulo desde 1997 na principal Avenida da Cidade contando 
com políticas públicas e o patrocínio do município e empresas privadas.

Importante evento para geração empregos direitos e indiretos, bem como para o turismo 
do município, tendo em vista que a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é uma das maiores 
do mundo.

A participação do Poder Público no evento é de extrema importância, tanto na criação 
de Políticas Públicas, quanto no auxílio da estrutura e segurança ao evento, fazendo com que 
a população LGBT seja inserida e amparada garantindo sua cidadania.

Afinal, a cidade pertence a todos! E todos os cidadãos tem direito à vida e direitos 
iguais, conforme exposto na canção de composição de Arnaldo Antunes / Lenine “Rua da 
Passagem (trânsito)”:

[...] A cidade é tanto do mendigo

Quanto do policial
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Todo mundo tem direito à vida 
Todo mundo tem direito igual

Travesti trabalhador turista 
Solitário família casal

Todo mundo tem direito à vida 
Todo mundo tem direito igual

Sem ter medo de andar na rua 
Porque a rua é o seu quintal

Todo mundo tem direito à vida 
Todo mundo tem direito igual (ANTUNES, LENINE, 1999)

Todos têm o direito à vida, à paz, igualdade e a manifestação cultural! 
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https://nacoesunidas.org/brasil-e-um-dos-paises-que-registram-mais-agressoes-contra-pessoas-lgbti/
https://nacoesunidas.org/brasil-e-um-dos-paises-que-registram-mais-agressoes-contra-pessoas-lgbti/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbt/noticias/?p=257494
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbt/noticias/?p=257494
http://www.cultura.sp.gov.br/tag/parada-gay/
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/09/brasil-lidera-ranking-de-mortes-de-travestis-e-trans-um-e-morto-a-cada-48h.htm
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/09/brasil-lidera-ranking-de-mortes-de-travestis-e-trans-um-e-morto-a-cada-48h.htm
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POLÍTICAS PELA IGUALDADE ENTRE MULHERES 
E HOMENS NA ÁREA DA CULTURA: QUANDO A 

MILITÂNCIA INFLUENCIA A POLÍTICA E VICE-VERSA 
- UM CASO FRANCÊS

Luane Araujo1

RESUMO: Este artigo busca problematizar a questão de gênero no campo da cultura 
observando o incentivo às políticas em favor da igualdade de gênero na França, a 
partir da tomada de consciência originada por estudos, relatórios, observatórios e 
reciprocamente estimulada pela contribuição da militância no caso do “Movimento 
HF – pela igualdade entre mulheres e homens na cultura”. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Culturais, Gênero, Mulheres, Desigualdade, França

INTRODUÇÃO

Desde 2006 o Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) divulga 
anualmente um amplo relatório anual examinando as diferenças de oportunidades 
para homens e mulheres em 144 países. O relatório destaca que as brasileiras têm 
um desempenho melhor que os brasileiros nos indicadores de saúde e educação, mas 
ainda enfrentam acentuada discrepância em representatividade política e paridade 
econômica. Segundo o estudo, mantendo-se o ritmo atual, será preciso um século 
para acabar com a distância global entre homens e mulheres em escala mundial, já 
as diferenças de gênero no local de trabalho persistirão por mais 202 anos.2

As discussões de gênero, o movimento feminista e as lutas por tratamento 

1  Mestranda em Études sur le genre na Université d’Angers na França. Bacharel em Mediação 
Cultural pela Université Paris-est Marne la Vallé- Paris/ França, especializada em Gestão Cultural 
pelo Centro de Pesquisa e Formação (CPF) do Sesc /SP, trabalha como produtora e gestora cultural. 
Email : luane_araujo@hotmail.com
2 https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/12/18/forum-economico-mundial-ve-2-

mailto:luane_araujo@hotmail.com
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/12/18/forum-economico-mundial-ve-2-seculos-para-fim-de-desigualdades-de-genero-no-mercado-de-trabalho.ghtml
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igualitário (tanto no que tange à representação, como no acesso aos meios de produção) já 
estão há alguns anos na pauta da agenda mundial das áreas: empresariais, midiáticas e políticas. 

O assunto não deveria também fazer parte de discussões abrangentes em política cultural? 

Qual o espaço das mulheres nos ambientes de decisão da cultura? Já não seria o momento 
de acabarmos com o mito da mulher como produtora e portadora de projetos idealizados e 
assinados por homens? As instituições culturais brasileiras têm quantas mulheres em postos de 
real decisão? Há falta de diversidade na assinatura das criações? Qual o acesso das mulheres 
aos meios de produção para criação de obras? As trabalhadoras da cultura estão satisfeitas em 
dar suporte a criações de homens? Se sentem representadas?  Elas se sentem capazes, seguras 
e apoiadas para encabeçar seus próprios projetos? O assunto não deveria ser mais discutido 
nos meios acadêmicos e universitários da cultura e em seus espaços de poder? 

Estas questões são amplas e não se responderão neste artigo que busca problematizar   
valores caros ao setor cultural:  inclusão, democratização, diversidade, equidade. Por meio 
da observação do modelo francês, da análise de aspectos de suas políticas culturais voltadas 
à igualdade de gênero, e da observação das ações da militância cultural francesa, podemos ao 
menos vislumbrar respostas pressentidas às questões acima referidas, e espelhá-las à realidade 
brasileira. 

O ano de 2019 começa com a notícia de extinção do Ministério da Cultura no Brasil 
e o recrudescimento de ideias ultrapassadas e conservadoras sobre cultura, educação, saúde 
e gênero. Tratam-se de muitas frentes de inquietude e embate, pode-se pensar que não seria 
talvez o momento de um resgate do assunto da desigualdade de oportunidades entre mulheres e 
homens na área cultural, porém, em se tratando de uma controvérsia cada vez mais presente na 
agenda contemporânea mundial, e pouco estudada no Brasil, seria de se pensar que fazedoras 
e fazedores de cultura de todas as áreas devessem se importar de forma global com o acesso 
das mulheres aos meios de produção da representação simbólica da sociedade brasileira.

Tendo em vista os desafios que se apresentam nos próximos anos, interesses de mulheres 
e homens deveriam se alinhar. Constantemente mulheres renunciam e abrem mão de territórios 
de poder para que projetos ditos de amplo interesse sejam levados a cabo. Se o debate está 
aberto na sociedade, o que se demostra claramente através de espaços na mídia e das conquistas 
das mulheres nas últimas eleições de 2018 no Brasil, deve-se então começar a pensar também 
neste debate do ponto de vista das políticas culturais e do fomento a uma real representatividade 
nas artes e na cultura. 

seculos-para-fim-de-desigualdades-de-genero-no-mercado-de-trabalho.ghtml - Consultado em 13/02/2019.

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/12/18/forum-economico-mundial-ve-2-seculos-para-fim-de-desigualdades-de-genero-no-mercado-de-trabalho.ghtml
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POLÍTICAS CULTURAIS PELA IGUALDADE DE GÊNERO NA FRANÇA 

A França, embora historicamente tenha graves problemas de desigualdade entre homens 
e mulheres em todos os setores, incluindo político, empresarial, universitário e da cultura, tem 
tentado nos últimos dez anos propor políticas públicas afirmativas e mecanismos de mudanças. 

Seria normal que entre 38 diretores de centros dramáticos nacionais e regionais franceses 
existam somente 3 mulheres? Com este questionamento surpreso, o então ministro da pasta da 
cultura, Renaud Donnedieu de Vabres, encomendou em 2006 um relatório completo à Reine Prat,  
na época conselheira de teatro do Ministério da Cultura e encarregada da missão “Igualdade 
entre homens e mulheres nas artes do espetáculo”. Este relatório tornou-se histórico e revelou 
números inesperados e destabilizantes para a classe artística e o meio cultural francês na época. 

92% dos teatros cofinanciados pelo estado eram dirigidos por homens. 97% das músicas 
escutadas em instituições públicas eram compostas por homens. 85% dos textos teatrais 
eram escritos por homens. 78% dos espetáculos vistos eram dirigidos por homens. 3 

 O Relatório de Reine Prat concentrou-se primeiramente nas artes cênicas, e as diferenças 
entre homens e mulheres eram ressoantes. O relatório foi elaborado com dados fornecidos 
pelas direções regionais de assuntos culturais, por centros de estudos de assuntos culturais, 

mas também através de entrevistas, de grupos de reflexão e encontros institucionais. 
O documento impressiona por salientar disparidades já pressentidas socialmente e mostrar 
dados; faz também uma reflexão sobre questões que até então nem eram tocadas no meio 
artístico e cultural, nem de forma institucional, nem através de discussões acadêmicas. O 
relatório trouxe à luz diferenças massivas entre homens criadores e mulheres criadoras de 
várias disciplinas, e sublinhou um “desequilíbrio nas atribuições de responsabilidade e de 
subvenções outorgadas a homens e mulheres nas artes do espetáculo”.4

A falta de diversidade não somente de gênero, mas também da branquitude nos palcos 
franceses, já era perceptível na época. Estas comprovações promovidas pelo relatório foram 
uma pista a seguir na busca das outras áreas da cultura como a música, o cinema etc., como 
verificado no relatório feito por Reine Prat em 2009. 

 Desde a constatação estatística das desigualdades, muitos mecanismos foram instituídos 
na França: O Observatório da igualdade entre mulheres e homens na cultura (ligado ao DEPS 
– Departamento de Estatística do próprio Ministério da Cultura); o HCE - Alto conselho 
pela igualdade (ligado diretamente ao primeiro-ministro); criação de leis, preconizações, 
colaborações institucionais, mas também criação de inúmeros coletivos e de associações 
militantes contra desigualdades. 
3  Fonte Relátorio Reine Prat 2006 - Prat, Reine, “Pour une plus grande et meilleure visibilité des diverses 
composantes de la population française dans le secteur du spectacle vivant”. [Rapport d’étape n° 1] : pour 
l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la 
représentation / Ministère de la culture et de la communication, Direction de la musique, de la danse, du théâtre et 
des spectacles, 2006 
4   Relatório Reine Prat, 2006
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OBSERVATÓRIO DA IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS NA 
CULTURA E COMUNICAÇÃO

O Observatório da igualdade entre mulheres e homens na cultura e comunicação 
lançou seu primeiro relatório em 2013. Ele apresenta desde então anualmente uma fotografia 
em números do que é a parcela dos homens e das mulheres nas atividades e profissões da 
cultura e da comunicação. Ele se estabelece a partir de dados administrativos coletados na 
administração central francesa (junto a organismos sob a tutela do Ministério da Cultura 
e da Comunicação) e nos órgãos de gestão coletiva de direitos de autor e de direitos de 
profissionais. Cobre atualmente uma diversidade de setores como: artes cênicas, artes do 
circo, cinema, música, setores da administração pública de instituições culturais, grupos e 
teatros subvencionados, etc. 

Anos após o primeiro relatório (de Reine Prat em 2006) os dados apresentados pelo 
relatório inaugural do Observatório em 2013 não foram animadores: 

“Contrariamente ao que se poderia pensar, mesmo com uma tomada de consciência no 
século XXI, o lugar das mulheres no campo cultural está bem longe do ideal em termos 
de exercício de responsabilidade, de acesso aos meios de produção e da representação 
da imagem das mulheres na mídia ”5.  

O fato de termos conhecimento  da realidade de forma concreta, através de estatísticas 
e dados, pode ser um ponto de partida para uma política afirmativa, como sublinha o relatório. 
Conhecer a realidade de forma precisa passou a ser um mecanismo para dar visibilidade ao 
assunto e fomentar a militância na luta contra as desigualdades de gênero.

Em termos de contexto jurídico6 os franceses estão mobilizados, sobretudo desde 
2015, para que a administração cultural tenha por obrigação a nomeação de no mínimo 40% 
de membros de cada sexo no conjunto de júris de concursos e de exames profissionais assim 
como comitês de seleção. Além disso, uma lei relativa à igualdade e à cidadania de 27 de 
janeiro de 2017 previu a obrigação da presidência alternada entre as mulheres e os homens 
em júris e comitês de seleção, que forem situados em estabelecimentos públicos sob a tutela 
do ministério ou em serviços descentralizados (comitês de experts); isso se aplica no caso de 
atribuição de subvenções ou de ajudas, na seleção da aquisição ou comanda de obras.7

Em 20168, a lei 7 de julho relativa à liberdade de criação, à arquitetura e ao patrimônio, 
impõe igualdade como um dos objetivos de todo político a favor da criação artística e dedica o 
princípio de igualdade de acesso de homens e mulheres encabeçando as instituições culturais 
chanceladas, propondo-se a agir na fonte da desigualdade.
5  Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, Ministère de la 
Culture, Paris, Département des études, de la prospective et des statistiques (deps), 2013
6 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/
Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-
culture-et-la-communication-rapport-2017
7  idem
8  idem 
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MOVIMENTO HF - QUANDO A MILITÂNCIA INFLUENCIA A POLÍTICA 
CULTURAL E VICE-VERSA

A associação HF nasceu em 20079 sob o choque da divulgação das informações do 
relatório de Reine Prat. Primeiramente com cerca de 15 artistas originárias do teatro e logo 
em seguida acolhendo artistas criadoras e criadores de outros setores da cultura. HF é uma 
organização mista que inclui homens e mulheres, e é movida pela militância na promoção da 
igualdade no campo da cultura por meio da denúncia de dissonâncias nos lugares de poder e 
nas programações artísticas. HF conta hoje com cerca de 1000 associadas10 e associados em 
toda a França, sendo cerca de 80% de mulheres da área cultural.  

Desde 2011, HF é também um “movimento” que funciona concretamente como uma 
federação de associações e coletivos11, 14 no total. Ele é a referência francesa pela luta contra 
as desigualdades de gênero nas artes e na cultura. 

Uma das missões do movimento HF é o rastreio de situações de desigualdade de 
direitos e de práticas tanto em funções artísticas e técnicas como também administrativas. 
Despertar a consciência e sensibilizar trabalhadoras e trabalhadores da cultura, responsáveis 
de instituições, políticos e a opinião pública tem sido o caminho trilhado por estas associações 
mistas espalhadas por toda a França. 

“A desigual divisão de responsabilidades, financiamentos e ferramentas de trabalho 
entre mulheres e homens, demonstra um déficit democrático enorme, como também 
uma forma de imobilismo dentro das instituições culturais, passível de apartá-las dos 
movimentos da nossa sociedade ”12

O Movimento tem uma estrutura não hierarquizada que toma decisões de forma horizontal. 
Diferentes associações foram criadas de maneira a facilitar os entraves  burocráticos e o acesso 
a subsídios governamentais ou regionais. Cada associação estabelece suas prioridades locais 
e confronta desafios políticos diversos, dessa forma se salienta igualmente a interdependência 
no que diz respeito às decisões; por exemplo, regiões que possuem mais técnicas que artistas 
agrupadas terão prioridades de ação diferentes.

A configuração não hierárquica da federação, que se constituiu durante um encontro 
no Festival de Avignon13 de 2011, permite que as decisões sejam tomadas e comunicadas 
numa estrutura de constelação de modo a recusar o formato piramidal tradicional deste tipo 
de organização.14 

9  FONTE: Site Mouvement HF - http://www.mouvement-hf.org/ - Consultado em 07/01/2019.
10  FONTE: Entrevista concedida por Blandine Pélisser em 02 de janeiro de 2019, que foi presidente da 
Associação HF na região de Île de France de 2007 a 2011; atualmente  responsável pela comunicação internacional 
do Movimento HF .
11  FONTE : Site do Mouvement HF - http://www.mouvement-hf.org/ - Consultado em 07/01/2019
12  idem
13  Festival de teatro que acontece anualmente na cidade de Avignon na França, é considerado um dos 
maiores e mais prestigiosos festivais de artes cênicas do mundo.
14  FONTE: Entrevista com Blandine Pélisser

http://www.mouvement-hf.org/
http://www.mouvement-hf.org/
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Entre as principais ações de HF estão: intervenções em tribunas e debates; lobby junto 
às organizações de profissionais da cultura, a prêmios, à prefeitura, às secretarias de cultura; 
observatório de programações artísticas; lançamento de pesquisas e estudos; coleta de dados 
em escala regional; fomento a grupos de trabalho; criação de ferramentas de comunicação; 
levantamento de dados qualitativos no que tange a trajetória profissional de mulheres artistas. 
Além disso, HF organiza ações com outros coletivos feministas de abordagem diversa; fomenta 
trocas de saberes com coletivos similares de outros países; faz parcerias com coletivos de outras 
militâncias como Décoloniser les Arts - Descolonizar as Artes - que se inspira notadamente 
de HF para promover mecanismos de denúncia à pouca diversidade nas artes, sobretudo a 
ausência de representatividade de pessoas negras nos palcos e no cinema francês. A fundamental 
contribuição de HF tem sido manter na agenda social o assunto da desigualdade de gênero na 
cultura, que não era sequer questionada ou mencionada pelos atores deste campo. 

O movimento HF tem sua importância reconhecida por instâncias do Ministério da 
Cultura e da Comunicação francês, bem como, por instâncias regionais por meio de cooperações 
e consultorias. Recentemente, o HCE - Alto Conselho pela Igualdade (ligado diretamente ao 
primeiro-ministro francês) produziu um relatório completo especialmente voltado para a área 
cultural salientando desigualdades evidentes em pleno ano de 2018. O movimento HF teve 
papel fundamental na proposta de criação deste novo relatório – que está conectado diretamente 
à presidência da república francesa, numa alçada desvinculada do Ministério da Cultura.

Originalmente o HCE havia produzido um relatório de desigualdades que não mencionava 
o campo da cultura15.  Por meio de lobbys e reuniões incitadas pelo movimento HF, as equipes 
do HCE foram alertadas deste importante lapso e puderam corrigir o erro. Decidiu-se então 
produzir um relatório completo e relevante de 134 páginas: “Inégalités entre les femmes et les 
hommes dans les arts et la culture - Acte II: après 10 ans de constats, le temps de l’action.”16 

O relatório contou com recursos similares aos do Observatório, mas também com entrevistas 
qualitativas realizadas por pesquisadoras à profissionais, à representantes de sindicatos e da 
ação pública. O HCE formulou uma série de recomendações e preconizações destinadas às 
instituições culturais de instância nacional ou local que recebem subvenções públicas. 

 O papel do movimento HF na influência das políticas culturais pela igualdade de gênero 
é primordial; observação, denúncia, conscientização, ações de cobrança. Por ser  apartidário, 
não ligado diretamente a associações profissionais,  ser misto e de ação transversal, HF é 
portanto atuante em muitos fronts e pulverizado em ações por vezes invisíveis, mas de efeito 
irreversível.

15  FONTE: Entrevista com Blandine Pélisser
16  TRAD: “Desigualdades entre mulheres e homens nas artes e na cultura- Ato II: Após 10 anos de 
constatações é o momento da ação”. Relatório  n°2018-01-22-TRA-031, 2018. 
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UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FRANCESA ATUAL17 

Em 2017 as mulheres eram ainda minoritárias em postos de direção de instituições 
culturais chanceladas pelo Ministério da Cultura e da Comunicação na França (29% de 
diretoras) embora tenha havido uma ligeira melhora em relação a 2016. As instituições de 
artes plásticas (centros de arte e fundos regionais de arte contemporânea) são em sua maioria 
dirigidas por mulheres (respectivamente 62% e 60 %) e as instituições de artes da cena (arts 
vivants) continuam maioritariamente masculinas (17% de mulheres encabeçando óperas e 12% 
para os lugares de música). Entre os dirigentes das 100 maiores empresas culturais, existem 
somente 12 mulheres. Elas são principalmente ligadas a empresas do meio do livro (3 

mulheres para 11 instituições) e a da publicidade (4 mulheres para 21 empresas). As 
grandes empresas do audiovisual são dirigidas por homens, existe uma mulher para 29 empresas.

Quais seriam os números se fizéssemos esta análise no Brasil? 

O campo da cultura seria poupado da desigualdade já detectada em outros meios 
brasileiros? Que compreensão subjacente as trabalhadoras da cultura têm desta desigualdade? 

Como trazer à tona a consciência desta realidade pressentida e quem sabe dissimulada? 
Qual a importância de uma análise continuada? Qual a eficácia de medidas tomadas em diversos 
espectros do setor? Podemos aprender com erros e acertos do caso francês? Como incluir 
outras diversidades  nesta problematização, como a de pessoas trans e de pessoas negras?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O teto de vidro é uma expressão que vem do inglês e que é traduzida usualmente para 
o francês, mas que é diferente da utilização brasileira. A expressão plafond de verre (glass 
ceiling) é utilizada como metáfora da barreira invisível à ascensão, sofrida por mulheres, 
pessoas negras, e outras minorias. Desde o relatório feito por Reine Prat e da escandalosa 
constatação, o avanço é lento apesar de políticas culturais afirmativas e de movimentos como 
HF. O que se observa é que, apesar dos esforços, o meio cultural se mantém num “entre soi” 
(entre si / entre os mesmos) e neste contexto sempre entre homens brancos. O efeito do plafond 
de verre é ainda presente de forma muito concreta. Mulheres acedem a postos de decisão 
somente até certo ponto da carreira.

Na França este fenômeno é objeto de discussão (fomentada sobretudo pelos movimentos 
feministas) em vários meios inclusive o cultural. Tem ficado cada vez mais nítida a importância 
do conhecimento e da divulgação de dados atualizados e do apoio a ações de lobby promovidas 
por movimentos como HF para enfrentar estas barreiras invisíveis no entanto tangíveis. 

17  Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, Ministère de 
la Culture, Paris, Département des études, de la prospective et des statistiques (deps). Relatório de 2018. (URL 
: http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/L-actualite-du- DEPS/Observatoire-2018-de-l-
egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la- communication ). Consultado em 10/01/2019.



1502

Movimentos como HF são admiráveis não somente por suas ações, mas também porque, 
tendo em vista a lentidão dos avanços reais, se torna fundamental o reforço dos laços e das 
trocas entre iguais. Espaços de encorajamento e de debate são imprescindíveis em períodos 
de retrocesso de políticas e de direitos. 

No Brasil, questões de representatividade de raça e gênero têm sido alvo de discussão 
da sociedade e das obras artísticas apresentadas nas cenas contemporâneas; porém, estamos 
longe de discutir igualdade e representatividade no que concerne a decisão de recursos, o 
acesso a meios de produção e o estabelecimento de redes de trabalho, já bem instituídas entre 
homens brancos em todos os campos. 

A diversidade e a igualdade de direitos deveria ser um desejo partilhado de forma 
abrangente por serem instrumentos de transformação e espelhos da complexidade das sociedades. 
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A (TECNO)CENA E A POLÍTICA CULTURAL MENOR1
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RESUMO: Neste ensaio discutiremos como o trabalho artístico de criação e 
produção cênica no território teatral se constitui em uma (tecno)cena , a partir de uma 
discussão transversal entre cultura, política e arte. A partir desta contextualização, 
de caráter eminentemente teórico, partiremos para a identificação dos elementos 
que apreendemos a partir das encenações da ATeliê voadOR Companhia de Teatro 
e do Coletivo Artístico As Travestidas, apoiados nos espetáculos “O Diário de 
Genet” e “BR-Trans”, a fim de analisar os modos de efetivação de outras políticas 
de subjetivação e de outras políticas culturais do teatro contemporâneo.

PALAVRAS-CHAVE: (tecno)cena, teatro brasileiro, teatro contemporâneo, política 
de subjetivação

Neste ensaio, discutiremos como o trabalho artístico de criação e produção 
cênica no território teatral se constitui em uma (tecno)cena, a partir de uma 
discussão transversal entre cultura, política e arte. A partir desta contextualização, 
de caráter eminentemente teórico, partiremos para a identificação dos elementos que 
apreendemos a partir das encenações da ATeliê voadOR Companhia de Teatro e do 
Coletivo Artístico As Travestidas, apoiados nos espetáculos “O Diário de Genet” 
e “BR-Trans”, a fim de analisar os modos de efetivação de outros processos de 
subjetivação e de outras políticas culturais do teatro contemporâneo.
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4  Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e ator-pesquisador da 
ATeliê voadOR | dudawoyda@gmail.com
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Desta forma, daremos atenção especial à invenção do conceito de (tecno)cena, afinal, 
“a filosofia é uma disciplina tão criativa, tão inventiva quanto qualquer outra disciplina, e 
ela consiste em criar ou inventar conceitos”. (DELEUZE, 1999, sp). E começamos indo ao 
encontro da ideia de teatro menor que opera em linhas de subversão, fissura e fuga frente 
ao regime cultural dominante, voltadas às produções cênicas e ao trabalho artístico cultural 
menor como uma ferramenta estÉtica do devir-trágico5 ou ainda como uma tecnologia social 
das heterotopias teatrais. 

Brecht, em “Estudos sobre Teatro”, ao pensar sobre a pergunta de Friedrich Dürrenmatt: 
“Poderá o mundo de hoje ser, apesar de tudo, reproduzido pelo teatro?” responde que “vai 
longe o tempo em que do teatro se exigia apenas uma reprodução do mundo susceptível de 
ser vivida. Hoje em dia, para que essa reprodução ser torne de fato, uma vivência, exige-se 
que esteja em diapasão com a vida”. (BRECHT, 1978, p. 5).

O que o dramaturgo e poeta alemão indica é que novos processos no campo teatral 
devam ser capazes de colocar a descrição do mundo atual para o homem contemporâneo num 
movimento artístico, político e cultural que trabalha para a modificação do mundo e do convívio 
dos homens; uma produção teatral cuja função social esteja implicada na transformação no 
mundo de hoje em vias de renúncia à ilusão e à estilização dominante em favor de princípios 
cênicos que possibilite uma crítica capaz de transformar a realidade social. (BRECHT, 1978).

Walter Benjamin acrescenta que esta maneira de compreender o fazer artístico não 
está mais empenhada em reproduzir as condições sociais, mas pelo contrário, se interessa em 
revelar essas condições e desenvolver ações que produza uma consciência incessantemente 
viva, produtiva e contestadora. Nessas produções artísticas, os elementos da realidade não 
estão postos no palco para serem retratados, mas para promover a transformação, a mudança, 
a conscientização. Assim, “essa característica demonstra, ao mesmo tempo, que sua ruptura 
com a concepção do teatro como espetáculo social é mais profunda que sua ruptura com a 
concepção do teatro como diversão noturna” (BENJAMIN, 1985, p.83). 

Ainda conforme Benjamin, ao citar o “Manifesto de Marinetti em favor da guerra colonial 
na Etiópia”, diz que “a guerra é bela porque cria novas arquiteturas. [...] Poetas e artistas 
do futurismo [...] lembrai-vos destes princípios para uma estética da guerra”. (BENJAMIN, 
2017, p.98) e põe, assim, em evidência uma das tarefas mais importantes da arte, a de produzir 
um processo aberto e transformador frente às formas de estetização imperialista e fascista. 
Um luta por uma nova estÉtica, estética de guerra como resposta às formas de dominação e 
colonização no campo das artes, um trabalho de politização decolonial da arte, porque “já não 
basta ao artista apenas a politização da arte, mas a invenção de outras formas de emancipação 

5  A partir das considerações de Thürler (2016) em “O Corpo Trágico na Cena Contemporânea” ampliamos, 
aqui, a compreensão para “sujeitos/Espaços/Cenas” trágicos, subalternos, degradados, abjetos, desqualificados, 
transgressores anormais... – devires outros e também heterotopias artísticas.
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do sujeito, de uma necessidade de produzir colisões entre posicionamentos éticos e estéticos 
aliados aos movimentos de contestação” (MESQUITA, 2008, p.09). 

 As encenações da ATeliê voadOR Companhia de Teatro, de Salvador, e do Coletivo 
Artístico As Travestidas, de Fortaleza, ao desnaturalizarem e politizarem a sexualidade, têm 
implicação direta com a produção de vidas precárias e abjetas, assinaladas pelas marcas da 
estranheza e do queer, um modo de produção do que denominamos (tecno)cena, uma cena teatral 
emergente que pensa o corpo como espaço político e cultural de questionamento da “invenção 
da natureza” (SEGATO, 2017, p. 25) e da produção de regimes de verdade e, portanto, de 
processos históricos de exclusão, subalternidade, silenciamento, violência e extermínio, afinal, 
“nossas definições, convenções, identidades e comportamentos sexuais não são o resultado 
de uma simples evolução, como se tivessem sido causados por algum fenômeno natural: eles 
têm sido modelados no interior de relações definidas de poder (WEEKS, 2015, p. 42). 

A (tecno)cena é tecnologia cultural seguindo o mesmo entendimento de Roger Simon, 
quando afirma que essas são tecnologias tanto sociais (constituídas socialmente e tendo efeitos 
sociais) quanto culturais (na medida em que organizam e regulam processos produtivos 
simbólicos), que enquadram atos de representação, compreensão e reconhecimento da produção 
de sentidos e no conjunto de arranjos e práticas socioculturais artísticas que constroem variadas 
formas de imagens, som, texto, fala e gestuais e,

reúnem posições a partir das quais as pessoas constroem formas visuais, escritas, 
auditivas ou gestuais de textualidade e se dirigem a outras através dessas textualidades. 
Mas, da mesma forma, essas tecnologias também reúnem posições a partir das quais 
as pessoas tentam apreender e, portanto, mediar os campos simbólicos que as rodeiam 
(SIMON, 1995, p.71)

A importância desse modo cultural de fazer artístico, enquanto uma forma implicada 
de questionamento e provocação, pensada como uma tecnologia sociocultural para o teatro 
contemporâneo é evidente em muitas cenas das peças em tela. Já na primeira cena de “BR 
Trans”, intitulada “Cena I – Medo desse assunto”, vemos ilustrada os efeitos dos dispositivos 
socioculturais na produção pedagógica da existência e na produção das formas de sentir e 
experimentar a negação e os ferimentos à ela,  da não aceitação do seu modo de ser e o medo 
da violência social.

O medo foi um sentimento importante para mim porque percebi que esse não é um 
privilégio meu, de artista inquieto. O medo é uma constante na vida delas: medo de 
não ter casa, de não ter comida, de não ter amor, de ser socialmente excluída, de ser 
agredida no meio da rua, da violência, da solidão e da morte. (PEREIRA, 2016, p.24)

As ilustrações que demonstram esse modo de encenação como uma prática artística, 
contestadora e reivindicadora da “instauração de  possíveis” (ROLNIK, 2008, p. 44) são 
numerosas neste espetáculo como a “Cena IX – Masculino e Feminino”, onde o ator descreve 
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operações de dispositivos culturais para a construção da identidade e papel social normalizado 
e a produção da abjeção:

[...] minha vida inteira eu fui criada como menino, aprendendo que há coisas 
masculinas e coisas femininas, papeis sociais diferentes que devem ser seguidos, 
que os comportamentos devem ser diferentes, as brincadeiras deferentes, os modos 
de falar, andar e vestir dever ser diferentes. Mas nada disso fazia sentido pra mim, 
tudo pareceria estranho. [...] Me diziam: senta como homem, como que nem homem, 
caminha que nem homem, fala que nem homem... E eu não conseguia, porque não 
estava falando como mulher. Eu estava sendo como eu era! [...] Então, sem casa, sem 
família, sem estudo, sem religião e sem profissão, acabei na prostituição. (PEREIRA, 
2016, p.35-37)

No caso do espetáculo “O Diário de Genet”, da ATeliê voadOR seus engajamentos 
também são inúmeros e remetem ao seu fazer teatral de forma implicada com as questões 
da vida e dos modos de vivê-la. De tal maneira, que o conjunto de repertório está ligado às 
questões das vidas trágicas, precárias, aprisionadas e encarceradas frente às operações do 
regime cultural dominante:

A: Essa é a terceira peça que a gente faz em que o tema central é o cárcere, a prisão.

B: Fizemos em 2010 “O melhor do homem”, em 2011 o “salmo 91” e, agora, o Genet.

A: Nessa peça avançamos na ideia de prisão, na ideia do presídio como algo concreto 
e dos sujeitos subalternos. Quando a gente fez isso, foi incrível, porque começou 
aparecer um sujeito que não estava mais entre as grades.

B: Os aprisionamentos culturais sem grades. Daí, começamos a pensar sobre as 
castrações sociais, sobre centro e margem, sobre inteligibilidade de gênero, saca, aquela 
linha contínua e programada: se você nasceu com pica, vai ser do gênero masculino 
e, portanto, concentrar seu desejo sexual para alguém só sexo oposto.

A: E se alguma coisa der errado nessa linearidade, fude!

B: Essa relação cultural que empodera uns e humilha outros. (THÜRLER, 2013, p. 
49-50)

Essas companhias e seus espetáculos vão sustentando suas estÉticas como arte de 
resistência, de fissuras, um teatro menor na cena contemporânea e vão nos ensinando lições 
imprescindíveis sobre arte, política e a própria sociedade. Isso se comprova por muitos exemplos, 
extraídos de suas encenações, como também da análise de críticos e pesquisadores, tal como o 
crítico de teatro cubano Norge Espinosa, citado pelo pesquisador e professor Paulo César García 
em seu trabalho de pós-doutorado. Para o crítico cubano, a encenação de “O diário de Genet”, 
“é um projeto de resistência, que constrói uma ideia de amor, paixão, liberdade sempre em 
termos de luta e conflito” (GARCIA, 2016, p.18). Por isso afirmamos que estas companhias e 
suas encenações se efetuam no cenário contemporâneo como um teatro que busca “a potências 
do devir, que pertencem a uma instância diferente do domínio do poder e da representação, ao 
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possibilitar que se escape do sistema de poder a que se pertencia como parte da maioria. [...] 
contribuir para a constituição de uma consciência de minoria” (DELEUZE, 2010, p.17). Não 
obstante, suas estÉticas se inscrevem num movimento híbrido  entre arte e ativismo, linhas 
insurgentes de um teatro menor, politicamente comprometido em traçar [um]a linha de fuga 
em toda sua positividade, ultrapassar um liminar, atingir um continuum de intensidades que 
não valem mais do que por elas mesmas, encontrar um mundo de intensidades puras, onde 
todas as formas se desfazem, todas as significações também, significantes e significados, em 
proveito de uma matéria não formada, de fluxos desterritorializados, de signos assignificantes 
(DELEUZE e GUATTARI, 1977, p. 20-21)

 Sob estas condições desafiadoras, nos debruçamos sobre a criação do conceito de 
(tecno)cena, amparado à noção de que as Ciências, as Filosofias e as Artes são, ao mesmo 
tempo, criadoras e de que os conceitos devem ser inventados, fabricados ou criados. Ou 
ainda, a ideia de que o conceito é questão de articulação, corte e superposição. É um todo 
fragmentando, pois totaliza seus componentes com pedaços e componentes vindos de outros 
conceitos que respondiam a outras questões e passa a operar como um novo corte, assumindo 
novos contornos, devendo ser reativado e recortado (DELEUZE e GUATTARI, 2007).

 Segundo Deleuze e Guattari, todo conceito remete a um problema, a outros conceitos 
e jamais são criados do nada. Antes, ele diz respeito aos acontecimentos e não a essência ou 
a coisa, e se efetua como um centro de vibrações.  Ele não carece apenas de um problema sob 
o qual redistribui ou supre conceitos anteriores, mas de uma encruzilhada de problemas em 
que se alia a outros conceitos coexistentes. De tal modo que, “os conceitos são agenciamentos 
concretos como configurações de uma máquina [...]. Os conceitos ladrilham, ocupam ou 
povoam o plano, pedaço por pedado, enquanto o próprio plano é o meio indivisível em que 
os conceitos se distribuem” (DELEUZE e GUATTARI, 2007, p. 30).

 Neste sentido, a criação de um conceito é inseparável do estabelecimento de um plano 
de imanência. De maneira resumida, para os autores, falar da imanência é pensar a vida. Logo, 
traçar um plano de imanência é mesmo que produzir um mapa do mundo, conseguintemente, o 
plano de imanência se efetua como o lugar onde se cria um modo de vida, de experimentação 
do não pensado, de estranhamento e subversão do pensado, lugar de questionamentos da 
realidade. Consequentemente, o autor (criador) como personagem conceitual é atravessado por 
este plano em vários lugares e aponta para a potência do conceito como um devir, operando 
sobre um plano-crivo caótico. “Os personagens conceituais têm este papel, manifestar os 
territórios, desterritorializações e reterritorializações absolutas do pensamento” (DELEUZE 
e GUATTARI, 2007, p. 92).

O conceito de (tecno)cena é pensado enquanto produção estÉtica usada para abrir 
espaços e fendas para os “corpos trágicos”, pensados por Thürler como

o corpo abjeto, aquele que não encontra inteligibilidade no seio de uma cultura 
heteronormativa, racista, capacitista, que visa a subalternizar os sujeitos que resistem 



1509

às suas redes de influência, mas que, d’alguma forma, tem papel importante na denúncia 
à ideologia colonialista responsável por grande parte da dor e da degradação humana 
(THÜRLER. 2016, p. 03).

Ainda segundo o autor, o “corpo trágico” é um conceito extraído da fotografia no século 
XIX, quando John Pultz e Anne de Mondenard (2009) se perguntavam por que certos corpos 
lhes obrigavam a olhar para o que não queriam ver. Essa pergunta mirava o corpo trágico, 
fruto da pobreza, da violência, da exclusão, da loucura, da droga, da angústia e da morte, mas 
hoje, a ideia de “corpo trágico” é mais ampla e seu campo de representação

ganha potência política, na medida em que os corpos passam a ser entendidos e 
reconhecidos como “campos de batalha”, como palco de descontinuidades e de 
conflitos, excelente instrumento para se pensar situação do indivíduo na sociedade 
contemporânea. O corpo é um lugar de disputa de complexas pulsões morais, biológicas 
e políticas, um corpo a enfrentar discursos de ódio, cujos propósitos residem, em grande 
medida, na desqualificação do sujeito, na injúria à sua subjetividade, no insulto que 
desassujeita (THÜRLER, 2016, p. 03)

A atualização de Thürler, a que nos interessa aqui, diz respeito às subjetividades daquelas 
que ousam se insurgir contra os regimes de assujeitamento, de minoração de si e se constitui 
como uma identidade de resistência, que pulsa dos losers da sociedade, das margens – espaço 
possível para transgressões e errâncias. A (tecno)cena, portanto, está profundamente relacionada 
com os processos de subjetivação de um grupo social e específico, comprometido com a (re)
contação de histórias sobre suas subjetividades, com a subversão e com o questionamento 
das normas de inteligibilidade – uma carta branca à potência, “porque fala em criação, fala 
em responsabilidade da instancia criadora em relação à coisa criada, em inflexão de estado 
de coisas, em bifurcação para além de esquemas pré-estabelecidos e aqui, mais uma vez, em 
consideração do destino da alteridade em suas modalidades extremas”. (GUATTARI, 2012, 
p.123).

Outro aspecto a respeito da (tecno)cena é compreendê-la como uma forma de política 
cultural, por isso, é cara a noção de política cultual como um modo de pensar a sociedade que 
queremos (CANCLINI, 1983, p. 40). Dito de outra maneira, “o desafio consiste em sermos 
capazes de discutir como uma política cultural pode transformar formas sociais dominantes, ao 
ampliar os locais de contestação e a gama de capacidades sociais necessárias para os indivíduos 
se ‘tornarem’ sujeitos e agentes, ao invés de objetos alienados da representação” (GIROUX, 
1995, p. 135). Ou ainda, “as questões que envolvem os processos de subjetivação em sua 
relação com o político, o social e o cultural, através dos quais se configuram os contornos da 
realidade em seu movimento de criação coletiva” (ROLNIK, 2014, p.11).

Por sua filiação às estéticas minoritáras, dizemos que a (tecno)cena é política cultural 
anfíbia  (SANTIAGO, 2012; THÜRLER, 2014), um processo artístico híbrido entre arte, 
política e estética que promove novas políticas de subjetivação e trata das constituições dos 
sujeitos cambiantes e fragmentados da pós-modernidade, da captura das “vidas minúsculas” 
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(MICHON, 2004) evidenciadas por seus corpos trágicos não sujeitados, ínfimos, insignificantes, 
infames, “vidas breves, encontradas por acaso em livros e documentos”, “vidas singulares, 
tornadas, por não sei quais acasos, estranhos poemas” (FOUCAULT, 2006, p. 203-204) cuja 
principal estratégia está pautada nos processos criativos que remetem a potências do devir 
e às heterotopias (FOUCAULT, 2013). Ela deve ser pensada como uma tecnologia política, 
cultural e social que se ancora às ideias de teatro menor de Felix Guattari, comprometida na

promoção permanente de outros agenciamentos enunciativos,  outros recursos 
semióticos, uma alteridade apreendida em sua posição de emergência – não xenófobo, 
não racista, não falocrática, não heteronormativa - , devires intensivos e processuais, 
um novo amor pelo desconhecido. (GUATTARI, 2012, p .132).

Paul B. Preciado soma a essa discussão ao dizer que o termo tecnologia remete à techné 
(onde tchné = poiesis), ofício e arte de fabricar, opondo-se a physis – natureza, e coloca em 
operação uma serie de binarismos nos quais o a ferramenta efetua um papel de mediação entre 
os termos da oposição. Assim ela pontua que as feministas do século XX compreendiam a 
tecnologia como um conjunto de técnicas (tais como os instrumentos, máquinas, os procedimentos 
e às regras que orientam seus usos) que funcionava como dispositivo a serviço da dominação, 
exploração e alienação patriarcal, sendo incapaz de conceber as tecnologias como possíveis 
lugares de resistências à dominação. (PRECIADO, 2014)

Michel Foucault acrescenta que, 

a título de contextualização, devemos compreender que existem quatro tipos principais 
destas “tecnologias” e que cada um deles representa uma matriz da razão prática: 1) 
tecnologias de produção, o que nos permite produzir, transformar ou manipular as 
coisas; 2) tecnologias de sistemas de signos que nos permitem usar signos, sentidos, 
símbolos ou significados; 3) tecnologias de poder, que determinam a conduta dos 
indivíduos, sujeitando-os a certos tipos de efeitos ou dominação, e consistem de uma 
objetivação do sujeito; 4) tecnologias do eu, que permitem aos indivíduos realizar, 
por conta própria ou com a ajuda de outros, uma série de operações sobre seu corpo e 
sua alma, pensamentos, comportamento, ou qualquer forma de ser, obtendo-se assim, 
uma transformação de si mesmos, a fim de alcançar um estado de felicidade, pureza, 
sabedoria e imortalidade6. (FOUCAULT, 2008, p. 48, tradução nossa)

Novamente com Preciado, a força da ideia foucaultiana de tecnologia encontra-se em 
escapar ao entendimento reducionista da técnica como conjunto de objetos, instrumentos, 
máquinas ou artefatos. “Para Foucault, uma técnica é um dispositivo complexo de poder e 
de saber que integra os instrumentos e os textos, os discursos e os regimes do corpo, as leis 

6  “A modo de contextualización, debemos compreender que existen cuatro tipos principales de estas 
«tecnologías», y que cada una de ellas representa una matriz de la razón práctica: 1) tecnologias de producción, 
que nos permiten producir, transformar o manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten 
utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologias de poder, que determinan la conducta de los 
individuos, los someten a cierto tipo de fines o de dominación, y consisten en una objetivación del su je to ; 4) 
tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número 
de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una 
transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” 
(FOUCAULT, 2008, p. 48).
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e as regras para a maximização da vida, os prazeres do corpo e a regulação dos enunciados 
de verdade” (PRECIADO, 2014, p.154). Ainda segundo Preciado, para Michel Foucault a 
técnica como um sistema de poder produtivo passa a operar como uma espécie de micropoder 
artificial e produtivo que transita por todos os níveis e extensões da sociedade. Assim sendo, 
para Foucault os micropoderes são exercidos partir das relações do cotidiano, que se dão 
entre indivíduos em condições, espaços e posições diferentes. Daí, dizemos que a (tecno)
cena é uma tecnologia que deriva das configurações entre a relação da tecnologia de poder e 
da tecnologia do eu, que materializa  os modos operantes dos indivíduos na tarefa política da 
estética da existência e dos processos de singularização. Se preferir, técnicas e tecnologias 
de subjetividade.

Para Guattari e Rolnik, os processos de singularização são processos automodeladores, 
a capacidade do indivíduo de operar seu próprio trabalho de semiotização, de cartografia. 
“Isto é, que ele capte os elementos da situação, que construa seus próprios tipos de referências 
práticas e teóricas, sem ficar nessa posição constante de dependência em relação ao poder 
global, em nível do econômico, em nível do saber, em nível técnico, em nível das segregações, 
dos tipos de prestigio que são difundidos”. (GUATTARI, ROLNIK, 2013, p. 55). Dito isso, 
a (tecno)cena é compreendida como tecnologia cultural capaz de criar, agenciar e produzir 
desejos, devires e possíveis (ROLNICK, 2008) através do trabalho  artístico. Ou ainda, como 
uma tecnologia social de agenciamento maquínico de guerra dos processos de subjetivação.

A (tecno)cena de corpos vibráteis (ROLNICK, 2008) existe na reinvenção ordinária do 
cotidiano, e por que não dizer, na desconstrução da civilização colonialista e da moralina cristã7 
da História Oficial e situam o corpo como um lugar da luta política, capaz de ressignificar as 
relações sociais nas quais estava imerso, fundar sociabilidades, resistir aos regimes regulatórios 
de gênero e sexualidade, mas também de raça/etnia com o potencial de erigir um corpo-
voz-sujeito-de-si-mesmo ou, como sugere o antropólogo Miguel Vale de Almeida, o corpo-
objeto que é também sujeito, o reflexo paradoxal entre natureza e cultura, entre indivíduo e 
sociedade, entre autonomia e regulação que, em suas errâncias corporais, ao deslizarem sobre 
a cidade, subvertem as leis, geram metamorfoses inesperadas e deslocamentos de alguns 
marcos simbólicos importantes. 

Desse modo, retomamos às contribuições de Roger Simon ao relatar que,

a tecnologia constitui o regime de conhecimento e verdade no interior do qual os 
processos produtivos serão determinados. [...] A tecnologia implica a especificação 
de um modo de produção; uma forma de organizar e regular o trazer à presença de 
algo anteriormente sem presença. [...] A tecnologia deve ser sempre entendida em sua 
pluralidade, como campo diversificado de diferentes formas de saber/poder. [...]. Em 
outras palavras, como sugere Deleuze, ‘a tecnologia é social antes de ser técnica’ [...] 
A noção de tecnologia é ampliada para incluir a produção daquilo que é conhecível em 
relação a formas materiais, sociais e espirituais; noções de conhecível que assumem 

7  O termo “moralina” (Moralin) designa a suposta “substância” da moral, e é uma das tantas contribuições 
zombeteiras de Nietzsche ao idioma alemão.
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um caráter prático, pragmático em sua própria articulação de poder cultural. (SIMON, 
1995, p.70-71, grifo nosso).

Em decorrência de seus modos culturais, a (tecno)cena se organiza como economia 
cênica do desejo e de criação de territórios existenciais, como a arte cênica contemporânea 
anfíbia, como uma prática política cultual imbricada na rede de poder e implicada em criações 
artísticas em linhas de fuga/ fratura/ fissura (máquina de guerra menor) diante dos aparelhos 
de dominação e às soberanias hierárquicas.  De modo que, a política cultural, ela é entendida 
como toda e qualquer prática artística ou iniciativa de criação, organização e instâncias de 
governança e modos de agenciamento que 

colocam em crise o modo de subjetivação dominante, arrastando junto com seu 
desmoronamento toda a estrutura da família vitoriana em seu apogeu hollywoodiano, 
esteio do regime que, naquele momento, começa então a perder a hegemonia. Cria-se 
uma “subjetividade flexível”, acompanhada de uma radical experimentação de modos 
de existência e de criação cultural para implodir no coração do desejo, o modo de vida 
“burguês”, sua política identitária, sua cultura e, evidentemente, sua política de relação 
com a alteridade (ROLNICK, 2008, p. 30-31).

A (tecno)cena, portanto, é um modo político tecnológico cultural e artístico que está 
preocupada exclusivamente nos processos criativos que remetem a potências do devir e 
às heterotopias, pois aponta que “é nas trincheiras da arte que se encontram os núcleos de 
resistência dos mais consequentes ao rolo compressor da subjetividade capitalística, a da 
unidimensionalidade, do equivaler generalizado, da segregação, da surdez para alteridade. 
Não se trata de fazer dos artistas os novos heróis da revolução, as novas alavancas da história! 
A arte aqui não é somente a existência de artistas patenteados, mas também de toda uma 
criatividade subjetiva que atravessa os povos e as gerações oprimidas, os grupos, as minorias...” 
(GUATTARI, 2012, p. 105-106).

A ATeliê voadOR Companhia de Teatro e o Coletivo Artístico As Travestidas, apoiadas 
nos espetáculos “O Diário de Genet” e “BR-Trans”, respectivamente, reiteram nossas convicções 
de que a (tecno)cena funciona como um território poético de heterogeneidade, hibridismo, 
estranhamentos e subversão. Isto é, a (tecno)cena se efetua enquanto máquina autopoiética de 
guerra que opera sob linha de fuga e promove uma cartografia da criação cênica abjeta/trágica/
precária/menor, que não almeja o centro como condição dos modos de produção de desejo, 
mas aponta para uma cena contemporânea anfíbia, potente de um devir-minoritário. Nesses 
moldes, os espetáculos “O Diário de Genet” e “BR-Trans”, encenações abjetas, (trans)estéticas, 
promovem uma cena de resistência, fora do regime estético dominante. Essas encenações, 
dão acesso aos subalternos, às rupturas com os agenciamentos cênicos territorializados e 
desestabiliza as políticas culturais dominantes, pois aponta para as territorialidades existenciais 
pautadas nos devires da sociedade, na potência do devir-menor. De outra parte, trata-se de um 
trabalho teatral como “uma política de uma da singularidade, em ruptura com os consensos, os 
‘lenitivos’ infantis destilados pela subjetividade dominante” (GUATTARI, 2012, p. 132-133). 
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Enfim, é em seu caráter de devir-minoritário que a abjeção, enquanto ponto de partida 
da invenção ficcional, estranha os mecanismos majoritários de modelização do teatro e borra 
as fronteiras demarcadoras dos processos artísticos produzidos por estas companhias. Tudo 
isso nos leva a afirmar que na qualidade de (tecno)cena, “O Diário de Genet” e “BR-Trans” 
são peças teatrais imbricadas num trabalho artístico-cultural de produção de outros territórios 
cênicos do desejo que remetem à potência do devir-minoritário promovendo uma revolução 
estética a contrapelo em diapasão com a vida.
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LUGAR DE FALA E AS REDES SOCIAIS COMO 
MEGAFONE NA APLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 

CONCEITO PARA A ABERTURA DE OUTROS CANAIS 
DE POSSIBILIDADES PARA AS POLÍTICAS CULTURAIS

Monique Paula dos Santos Teixeira de Oliveira1

Daniel Gomes Marques da Silva2

RESUMO: Diante do avanço político de extrema direita, configurado nas estruturas 
do estado brasileiro, com políticas de arrochamento fundamentadas em discursos 
ultraconservadores cerceando qualquer tipo de ativismo, ocorre um movimento 
de reação - nesse artigo concentrado na população negra - com afloramento das 
manifestações que pleiteiam por espaços de participação social. O conceito de 
Lugar de Fala3 torna-se, portanto, um alicerce essencial no contexto sociocultural na 
medida em que por meio das redes sociais a comunidade negra alcança atomizada 
audiência com expressivo raio de alcance e representatividade, fazendo da junção 
do conceito Lugar de Fala e as redes sociais um potente canal de enfrentamento 
para do racismo no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Pós-modernidade, Lugar de Fala, Redes Sociais, Racismo.

INTRODUÇÃO

 O conceito de Lugar de Fala tem sido rotineiramente distorcido nos debates 
socioculturais pautados na sociedade. E em muitos casos, a termologia é reduzida 
a permissão de falar sobre determinado tema, sendo entendido como limitador 
a quem experienciou empiricamente determinada situação, o que remete a certa 

1  Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano – PPGMC do Instituto 
de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Graduada em Relações Publicas 
pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso. Contato: paula.monike@gmail.com.
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Experiência - PPGCOM 
da PUC-Rio. Graduado em Jornalismo pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso e Publicidade e 
Propaganda pela faculdade UNIGRANRIO. Contato: gomesdaniel2005@gmail.com.
3 Segundo Djamila Ribeiro, o lugar de fala confere uma ênfase ao lugar social ocupado pelos 
sujeitos numa matriz de dominação e opressão, dentro das relações de poder, ou seja, às condições 
sociais (ou lócus social) que autorizam ou negam o acesso de determinados grupos a lugares de 
cidadania. Trata-se, portanto, do reconhecimento do caráter coletivo que rege as oportunidades e 
constrangimentos que atravessam os sujeitos pertencentes a determinado grupo social e que sobrepõe o 
aspecto individualizado das experiências. RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala?. Belo Horizonte: 
Letramento. p.112. 2017.
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confusão entre os conceitos de representação e Lugar de Fala. Essa distorção ao passo que é 
reproduzido por múltiplos canais provoca real esvaziamento e desprestígio do sentido efetivo 
do conceito nos debates socioculturais. Que se compreende na inclusão das vozes das minorias 
em termos de direitos, para tratar de temas por uma perspectiva de autonarrativa, importante 
por ser produzida a partir da posição social estabelecida para esse grupo de pessoas, resultado 
de uma estrutura econômica e cultural desenvolvida na sociedade brasileira sobre o sistema 
escravocrata da população negra. 

 Entende-se, portanto, que pontuar o conceito Lugar de Fala com o objetivo de ampliar 
o seu real significado e aplicar no contexto linguístico sociocultural brasileiro é relevante, pois 
sendo o conceito distorcido, a potência do que é dito por essas pessoas é minada e sabotada, 
levando a um retrocesso e descrédito de qualquer abordagem que façam sobre suas mais 
variadas experiências culturais e sociais, ao mesmo que silenciamento de todos os que foram 
historicamente marginalizados, resultado do racismo estrutural da sociedade brasileira. 

 Nesse contexto, as redes sociais apresentam-se como importante condutor que possibilita 
que a população negra coloque-se diante da sociedade apresentando suas próprias pautas 
e tenha expressiva audiência, trazendo aplicação efetiva que aborda o conceito Lugar de 
Fala. No mesmo fluxo, consolida novos influenciadores sociais atuando na temática racial 
compondo uma rede que trata sobre realidades através de seu próprio olhar e não somente 
pela perspectiva do outro, homem branco observador. 

 Pensar em políticas culturais nesse sentido é entender que para a democratização da 
cultura e participação popular existe uma essencialidade em dar voz, ouvir e reconhecer a 
importância do poder da fala dessa parcela da sociedade, silenciosamente, tipificada como 
sem cultura, para tratar de questão da vida social, mesmo que por elas sejam vivenciadas. 

 Portanto, faz-se urgente a compreensão ampliada da importância de Lugar de Fala, 
e não mais provocar equivocadas distorções do conceito tão essencial na pauta social, pois 
para promover políticas culturais efetivas é necessário que se escute quem nunca antes teve 
o poder de falar e ser ouvido. Nesse sentido, as redes sociais funcionam como megafone de 
múltiplas vozes suburbanas e/ou periféricas como distribuidor e com longo alcance de forma 
atomizada. Políticas culturais, Lugar de Fala e Redes Sociais entrelaçam-se num fluxo de 
composição conceituais e alicerce teórico para as políticas culturais no cenário brasileiro.

 Para tanto, a abordagem para tratar do tema em questão parte por uma reflexão sobre 
a transitividade da mentalidade do homem do mundo moderno para o pós-moderno que 
amedronta as pessoas por conta das liberdades apresentadas pela contemporaneidade, seguindo 
pela pontuação do conceito Lugar de Fala e a contribuição das redes sociais como megafone 
na potencialização da fala dos que estão na posição social de restrição de direitos. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O HOMEM NA PÓS-MODERNIDADE

 O modo de ser social e cultural constituídos do mundo no século XXI é marcado 
pela transição de uma mentalidade do ser moderno para contemporâneo (ou pós-moderno). 
A liberdade nesse cenário torna-se, portanto, o ponto central do mundo contemporâneo, “os 
homens e mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de suas possibilidades de segurança 
por um quinhão de felicidade”, aponta BAUMAN (1998), porém para o homem em transição, 
tal liberdade também o amedronta. Que em um movimento de reação ao sentir-se perdido 
dentre as liberdades possíveis do novo mundo recorre aos aprisionamentos das instituições 
modernas, como igrejas, militarismo, família e a ideia de estabilidade em emprego fixo, por 
exemplo, instituições que assumem a função de impor limitações a esse homem em conflito.

 De acordo com a perspectiva de BAUMAN (1997), o conflito nesse momento de 
transição é percebido pela rigidez das estruturas da sociedade moderna colocada em cheque 
frente às liberdades do mundo pós-moderno. Com isso, apresentam características, que chocam 
gerações, definidas como o mal estar na sociedade, como pontua Bauman:

Cada espécie de sociedade produz sua própria espécie de estranhos e os produz de 
sua maneira, inimitável. Se os estranhos são pessoas que não se encaixam no mapa 
cognitivo, moral ou estético do mundo deixam turvo o que deve ser transparente, 
confuso o que deve ser uma coerente receita para a ação, e impedem a satisfação de 
ser totalmente satisfatória; se eles poluem a alegria com a angústia, ao mesmo tempo 
em que fazem atraente o fruto proibido; se, em outras palavras, eles obscurecem e 
tornam tênues as linhas de fronteiras que devem ser claramente vista; se, tendo feito 
tudo isso, geram a incerteza, que por sua vez dá origem ao mal-estar de se sentir 
perdido. (BAUMAN, 1997, p.26).

Nesse contexto, o medo e a insegurança do mundo contemporâneo impulsionam um 
movimento de retorno – que fazem com que as pessoas busquem “abrigo”, o refúgio. Cenário 
em que governos de extrema direita ganham grande aderência, exatamente por representar 
o que é tradicional, a segurança (ainda que falsa) por meio da igreja, exército, assim como a 
retomada de crenças e valores de tempos passados. Governos sustentados por discurso racista, 
sexista, xenófobo e belicista e validados por ideias rasas, sem debate social, porém articulado 
de forma líquida pela perspectiva de Bauman4, o qual é absorvido por expressiva parcela da 
sociedade ainda que, limitadores de direitos e antidemocráticos.  O questionamento que surge 
é como tanta discriminação como possui tanta aderência da população? 

Sob a pressão do anseio da moderna constituição da ordem, os estranhos viveram, 
por assim dizer, num estado de extinção contida. Os estranhos eram, por definição, 
uma anomalia a ser retificada. Sua presença era a priori definida como temporária, 
tanto quanto a etapa, atual e fugaz, na pré-história da ainda por vir. Uma coexistência 
permanente com o estranho e com o diferente, e a pragmática de viver com estranhos, 
não precisam ser enfrentadas à queima-roupa, como uma perspectiva séria. E isso não 
seria necessário, enquanto a vida moderna continuasse nas mãos de um estado bastante 

4  O termo liquidez é utilizado por Bauman para designar o que é flexível, adaptável, fluído. “O que todas 
essas características dos fluidos mostram, em linguagem simples, é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, 
não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo”. 
BAUMAN, Zygmunt, p.08, 1999).
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ambicioso e bem dotado para prosseguir na tarefa. Não é em toda, porém que essas 
condições parecem, hoje,... estar prevalecendo: é numa época que Anthony Giddens 
chama de “ modernidade tardia”, Ulrich Beck de “modernidade reflexiva”, Georges 
Balandier de “supermodernidade”, que eu tenho preferido ( junto com muitos outros) 
chamar de “pós-moderna”: o tempo em que vivemos agora, na nossa parte do mundo 
(ou, antes, viver nessa época delimita o que vemos como a “nossa parte do mundo”...). 
(BAUMAN, 1997, p.30)

 Todo esse cenário extrema-direita conservadora produz um ambiente de polarização 
política, social e econômica perigosa para as democracias, pois uma vez que sem neutralidade 
de negociação, critério essencial em uma democracia, não há debate político, ocorrendo por 
consequência o desejo de uma das partes dos lados  sobrepor ao grupo contrário, o que resulta 
em agressões a troco de posição política. Todo esse ambiente provoca impactos socioculturais 
que em contrapartida afloram as lutas pelas liberdades e disputa por espaço de representação 
e representatividade na sociedade em oposição ao estado de exceção velado, com regimes 
totalitários transvertidos de democráticos. 

 Em resposta a rigidez política dos grupos ultraconservadores, em um momento de grande 
secularismo, em que expressivos contingentes de religiosos ocupam organizações do estado 
na máquina pública, frente ao radicalismo e intolerância em um movimento de resistência, 
que movimentos socioculturais atuam na preservação de valores, costumes, comportamento, 
ou seja, atuando em prol da transformação da cultura de grupos criminalizados como ponte 
para o diálogo, instrumento de reflexão e de reformulação para que tenhamos uma sociedade 
mais democrática. 

A ESSENCIALIDADE DE LUGAR DE FALA

No contexto de afloramento das discussões sociais frente às limitações do exercício 
democrático de liberdades, que produzem um cenário social fomentador para que ascendam 
as demandas de autoafirmação de variados seguimentos da população, que nota-se com 
habitualidade, abordagens distorcidas do conceito de lugar de fala, especialmente, por grupos 
que sempre estiveram no poder.  Registram-se expressivos incômodos com os avanços, ainda 
que lento, da diversificação de pontos de vistas pontuados por falas de grupos historicamente 
silenciados pela estrutura racista da sociedade brasileira. 

Djamila Ribeiro (2017) aponta “a importância de se romper com o regime de autorização 
discursiva...”, visto que a promoção para uma multiplicidade de vozes, o que se pretende com 
a aplicação do conceito Lugar de Fala, esta condicionada a quebra com o discurso autorizado 
e único, entendido com universal. O discurso aqui é compreendido pelo víeis de Michel 
Foucault5, como um sistema formador do imaginário social dentro de uma cultura, e que rege 
quem terá o poder e o controle, pontua RIBEIRO (2017). Traçar assim, a efetiva aplicação do 

5  “Suponhamos que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjugar poderes e perigos, 
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conceito de Lugar de Fala torna-se essencial para a criação de pautas de políticas culturais 
eficazes para grupos minoritários, em termos de direito. 

Uma das formas utilizadas para esvaziamento do conceito lugar de fala é confundi-lo 
com representatividade, passando a ideia de fala limitada às pessoas que tiveram a experiência 
de ser mulher, negro, gay, por exemplo, como os únicos que pudessem falar sobre determinados 
temas. Lugar de Fala, ao contrário, apresenta a ampliação do discurso pela pluralidade de outras 
perspectivas, visto que viabiliza a fala a partir do lugar que a pessoa pertence, socialmente, 
cultural e economicamente. Ou seja, homens podem e devem falar de machismo, assim como 
não precisa ser negro para falar contra o racismo. O branco pode e deve se responsabilizar 
pelo racismo, mas precisa entender que se fala de outro lugar.  

A filósofa Djamila Ribeiro aponta em seu livro O que é Lugar de Fala que:

Segundo Collins6, a teoria do ponto de vista feminista precisa ser discutida a partir da 
localização dos grupos nas relações de poder. Seria preciso entender as categorias de 
raça, gênero, classe e sexualidade como elementos da estrutura social que emergem 
como dispositivos fundamentais que favorecem as desigualdades e criam grupos em 
vez de pensar essas categorias como descritivas da identidade aplicada aos indivíduos. 
(COLLINS, Patrícia Hill. 1997. P.375-381 – Apud. 61).

Tendo sido a população branca, a vanguarda da sociedade, com o discurso convencionado 
como certo, com o seu poder de outorgar - sendo o juiz e também o advogado, ditando regras 
e valores que conduzem as relações entre as pessoas de uma sociedade desde a formação 
da sociedade brasileira, quem dizia o que era ou não racismo. É necessário, por parte dessa 
população, a reflexão quanto aos seus benefícios e privilégios, que se perpetua na lógica 
social da estrutura brasileira. Entendendo que, se existe um grupo sendo beneficiado, há por 
consequência outro discriminado, partindo dessa compreensão será possível assumir práticas 
antirracistas em prol da reparação histórica com a população negra e estabelecimento de 
condição para que todos, inclusive a população negra, possa andar em pé de igualdade.  

O conceito, de Lugar de Fala, abarca também a importância da escuta, visto que muitas 
vezes o sujeito privilegiado não se coloca na posição de escuta. Ele já não quer ouvir o que 
está sendo dito e resume a fala a “mimimi” 7 rompendo com o diálogo. RIBEIRO (2017) em 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”. FOUCAULT, Michael. A 
ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2012. P.8-9.
6 Patrícia Hill Collins é uma das principais teóricas do feminismo negro internacional, trabalha como pro-
fessora de Sociologia na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. No currículo, Collins possui seis obras 
dedicadas a temática. Entre elas, a de mais destaque Black feminist thought (Pensamento negro feminista, em 
tradução livre), em que retrata o tema por meio das figuras de nomes como a conterrânea Ângela Davis. Portal 
de Notícias Geledes – Acessado em 24/02/2019.
7 Incapacidade argumentativa que é reduzida a “mimimi”. Uma expressão usada na comunicação informal 
usada para descrever ou imitar uma pessoa que reclama. Tem uma conotação pejorativa, sendo muitas vezes  
utilizado para satirizar alguém. A expressão funciona como uma onomatopeia, uma reprodução de sons que imitam 
um choro, ladainha ou lamúria. Disponível em: https://www.significados.com.br/mimimi/. Acesso em 25 fev. 
2019.

https://www.significados.com.br/mimimi/
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seus escritos cita a autora Grada kilomba que aponta “que é mais fácil à repressão e rejeitar 
para não ter que lidar com a verdade dos outros.” E em menção à KILOMBA (2012)8 coloca: 

É necessário escutar por parte de quem sempre foi autorizado a falar. A autora coloca 
essa dificuldade da pessoa branca em ouvir, por conta do incômodo que as vozes 
silenciadas trazem, do confronto que é gerado quando se rompe com a voz única. 
Necessariamente as narrativas daquelas que foram forçadas ao lugar do Outro, serão 
narrativas que visão trazer conflitos necessários para a mudança. O não ouvir é a 
tendência a permanecer num lugar cômodo e confortável daquele que se intitula poder 
falar sobre os Outros, enquanto esses Outros permanecem silenciados. (RIBEIRO, 
Djamila, 2017, p. 78)

OUTRAS POSSIBILIDADES POLÍTICAS E CULTURAIS QUE SURGEM DE 
AÇÕES REALIZADAS A PARTIR DESSE CONCEITO DE LUGAR DE FALA

Os avanços nas mudanças de comportamento e inclusão das demandas da polução 
negra nas pautas de discussões nos seguimentos sociais são frutos das lutas dos movimentos 
de pressionar e tencionar por esse resultado. Nesse sentido, inclusive, percebe-se até que o 
ódio expressado por seguimentos sociais se dá em resposta aos avanços que perceptíveis hoje 
em dia. O medo, por parte da população branca, de que a comunidade negra esteja cada vez 
mais inserida em todos os espaços sociais, incluindo os de poder, é percebido também no 
ódio expressado por dispositivos como estratégia para barrar progresso de empoderamento 
da população negra. 

Possibilitar a abertura de canais de diálogo e credibilizar  o que é dito pelas pessoas quem 
sempre estiveram na condição de emudecimento, imposta por conta da herança escravocrata 
que limita o exercício de direito pela cor da pele, perpetuando a lógica que mantém privilégios 
para um grupo majoritariamente branco é  dizer para essas pessoas, que ainda que se sintam 
fora dos perfis tipificados socialmente com permissão de falar, que a fala (o que é dito por elas) 
são também necessários para tenhamos uma sociedade mais democrática. Que essas pessoas 
tenham estruturas (suporte) para que exponham suas percepções sem medo de repressão ou 
julgamento, uma vez que muitas vezes tenham a autoestima não valorizada ou não desenvolvida 
por uma questão de identidade não reconhecida, que segundo HALL (2005) sobre identidades 
aponta que são formadas e transformadas no interior das representações.

Quando se abre esse caminho, no qual estabelece uma nova era em prol de outras 
possibilidades como a autonarrativa, podem-se viabilizar políticas culturais mais efetivas e 
direcionadas apoiadas nas necessidades apontadas pela população distanciando-se das ações 
pautadas pelo olhar do outro observador e não da população que de fato que será beneficiada 
pelas ações. Por isso, é tão importante o Lugar de Fala, que considera as condições sociais da 
pessoa que fala, pois se dá visibilidade a quem sempre foi invisível na sociedade, tonando-

8  Grada kilomba é escritora, performer e professora da Universidade Humboldt de Berlim.
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se um sentido possível par ampliar as discussões com diferentes pontos de abordagem e não 
somente a abordagem comumente apontada que é a do outro observador, estudioso. 

Diante desse disso, entender que é preciso ir lá para saber o que as pessoas estão 
falando e experienciando antes de desenvolver ações reparadoras, torna-se um movimento 
de descolamento facilitado pelo Lugar de Fala que dá espaço de voz para essas pessoas. 
Diante disso, a mobilização de toda a sociedade civil faz-se urgente para que tenhamos uma 
multiplicidade de pontos de vista e interpretações para a construção de uma conscientização em 
prol da transformação de mentalidade para que as pessoas entendam que é responsabilidade de 
todos colocarem as mãos na massa em prol da construção de uma sociedade menos opressora.

AS REDES SOCIAIS COMO MEGAFONE PARA PROJEÇÃO DE LUGAR DE 
FALA 

Da mesma forma como ocorre uma transição de mentalidade moderna para a pós-
modernidade, ocorre também uma mudança na forma de consumir informação.  O modo como 
a sociedade expressas seus comportamentos, valores e demandas mudou. Nessa perspectiva, as 
redes sociais possibilitam que a população, em especial a negra, em uma articulação em rede 
com rapidez atinja grande espaço social, atomizando audiência, aproximando-se e ampliando 
as possibilidades de escuta para a minoria da população em termos de direito, que pleiteia por 
espaço de fala e escuta na sociedade. As tecnologias digitais e a sociedade em rede provocam, 
assim, expressivos impactos nas mídias tradicionais, resultando em uma reconfiguração da 
pluralidade de vozes que temos na sociedade com a Web 2.0.

Considerando que as redes sociais não possuem vínculos institucionais na sociedade, o 
que garante para os veículos de comunicação tradicionais rentáveis honorários com publicidade, 
as redes sociais ao contrário não possui compromisso com tais instituições detentoras de poder 
e controle por meio do capital financeiro, o que democratiza as pautas sociais, e também as 
problematizam. Sendo assim, mesmo que se os conglomerados midiáticos não cedam a devida 
atenção às demandas levantadas pela população, as redes sociais se encarregam de dar os 
respectivos holofotes às determinadas temáticas. Os avanços tecnológicos possibilitaram a 
popularização do celular e barateamento das linhas telefônicas, viabilização de um importante 
megafone nas mãos de toda a população que empoderada do seu poder de fala conseguirá traçar 
novos rumos por uma sociedade que repare socialmente as mazelas da herança escravocrata.

O Youtube, por exemplo, funcionando como ferramenta substancial para a produção e 
distribuição de conteúdos. Consolidando-se com uma mídia popular alternativa, provocando 
uma ruptura com as operações de mídia de massa comerciais, seguindo pelo viés de interação 
causada pelo surgimento de novas formas de cultura participativas, conforme aponta Henry 
Jenkins, no livro Cultura da Convergência: 
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O Youtube representa o encontro entre uma série de comunidades alternativas diversas, 
cada uma delas produzindo mídia independente há algum tempo, mas agora reunidas 
por esse portal compartilhado. Ao fornecer um canal de distribuição de conteúdo de 
mídia amador e semiprofissional, o Youtube estimula novas atividades de expressão 
(...). Ter um site compartilhado significa que essas produções obtêm uma visibilidade 
muito maior do que teriam se fossem distribuídas por portais separados e isolados. 
(JENKINS, p.357, 2013).

Manuel Castells (2007) a ponta que com o crescimento das redes interativas, criam-se 
novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo a vida 
moldadas por elas e a conexão em rede o indivíduo deixa de ser apenas receptor para assumir o 
papel de ser também produtor e emissor de conteúdo, por meio de diversas plataformas digitais, 
independente da classe social, em um movimento chamado pelo autor de autocomunicação 
de massa, em que se ocorre uma conexão e uma desconexão de acordo com a pertinência de 
objetivos processados em rede virtual. E diante desse fluxo, ocorre a descentralização do poder 
da comunicação que passa estar nas mãos de todos, inclusive nas mãos da população negra. 

CONCLUSÃO

Nesse artigo procuramos fazer apontamentos sobre a definição e empregabilidade da 
expressão Lugar de Fala e sua vinculação as redes sociais que a partir da grande visibilidade, em 
termos de audiência do público, ampliando e diversificando os pontos das pautas socioculturais. 
Lugar de Fala tornou-se um dogma em contextos pós-modernos, mas que tem sido aplicado 
como uma estratégia de peso nas sociedades contemporâneas em prol do empoderamento de 
grupos sociais – entre as quais se destacam gênero, cor/raça e sexualidade. Cabe destacar que 
o empoderamento pode ser entendido como um “processo pelo qual indivíduos, organizações e 
comunidades angariam recursos que lhes permitam ter voz, visibilidade, influência e capacidade 
de ação e decisão”, conforme pontua HOROCHOVSKI e MEIRELLES (2007). Ou seja, trata-
se da possibilidade de que os indivíduos possam participar e ter poder de decisão naquilo que 
afeta suas vidas. Nesse sentido, a promoção da participação pelo víeis do empoderamento pode 
ser compreendido como a construção de um espaço de liberdade, ação, voz e visibilidade, 
exatamente o que é proposto à essência do conceito Lugar de Fala. 

Ainda segundo HOROCHOVSKI e MEIRELLES (2007), há diversas formas de 
empoderamento, que pode ocorrer individualmente ou em grupo, que passam desde ações 
inseridas em políticas públicas a movimentos promovidos pelos próprios cidadãos que utilizam 
recursos cotidianos para criar estratégias de se tornarem escutados. Parece-nos que a internet 
e seus recursos podem entrar exatamente nesse lugar de busca por autonomia e por uma saída 
da inviabilidade, já que muitas vezes são ignorados pelas demais camadas da sociedade e 
pelo Estado, e até mesmo pelos conglomerados midiáticos já que são comprometidas com os 
respectivos contratos com anunciantes. Para além do entretenimento, o Facebook, por exemplo, 
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tem sido uma potente estratégica de divulgação e combate ao preconceito e um instrumento 
facilitador de expressão de diferentes anseios. Dois bons exemplos de páginas podem ser 
citados: o Coletivo Nuvem Negra, surgido na Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), e 
os Bastardos também da PUC-Rio.

Na página do Coletivo Nuvem Negra pode-se ler: “Somos estudantes negras/os da 
PUC-Rio. Compartilhamos da resistência, do afeto, da afirmação da identidade negra e, 
sobretudo, do combate ao racismo” (Coletivo Nuvem Negra, 2017). Nessa lógica, ainda que 
sejam necessárias mais investigações sobre o tema, conclui-se que a internet, por meios das 
mídias sociais, abre novas possibilidades para que os sujeitos das classes populares sintam-se 
também qualificados para narrar suas próprias realidade e traçar assim outras perspectivas 
de vida, diferente do que social e culturalmente foi imposto a essas pessoas. Que a partir do 
empoderamento sintam-se capazes de tomar decisões autônomas, por meio das quais terão 
suas vozes escutadas, seja por um texto, vídeo, imagem ou fotografia.

E, considerando também a abordagem de Ana Carolina Escosteguy (2001), de que 
“mass media e a cultura popular são recortes para refletir a esfera cultural como um campo de 
relações estruturadas pelo poder e por diferenças sociais” e ainda o apontamento da visão de 
Raymond Williams (1958) que a “cultura é uma categórica-chave que conecta a análise literária 
com a investigação social”, entendendo as redes sociais como veículo de comunicação de 
massa contemporâneo e o conceito de Lugar de Fala possibilitando a construção de narrativas 
do ponto de vista popular têm-se a explicação e a sustentação para a heterogenização das 
pautas socioculturais com referencia das interações entre os grupos de pessoas que formam 
a sociedade, influenciando nas relações político-econômicas, refletindo também em outros 
discursos e novas narrativas culturais para que se tenha efetiva promoção de autonomia e 
participação das pessoas de grupos populares, em especial da população negra.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO 
NA AMAZÔNIA: AS DISPUTAS E INTERAÇÕES NA 

ARENA PÚBLICA DOS MUSEUS1

Ana Claudia dos Santos da Silva2

Sílvio José de Lima Figueiredo3

RESUMO: Este trabalho apresenta considerações sobre a Política pública de 
Museus e Memória no Brasil com foco no Programa Pontos de Memória. Enfoca 
a memória social e a valorização da memória social de comunidades de bairros 
periféricos das cidades brasileiras. O objetivo do texto é analisar a política de museus 
e memória no Brasil sob a ótica da Museologia social destacando como os pontos 
de memória se constituem em espaço de sociabilidade onde se percebe a disputa 
pelo poder da memória.  A memória aqui é tratada como um dispositivo de coesão 
e articulação dos grupos sociais em busca de sua identidade e de conquistas em 
prol do desenvolvimento local. Neste sentido trazemos para discussão a política 
de memória e museus instituída a partir de 2003 durante o Governo Lula, no bojo 
da Política Nacional de Cultura. 

PALAVRA CHAVES: Política de Museus, Memória, Museologia Social.

A VONTADE DE MEMÓRIA E O DIREITO A MUSEUS: AS AÇÕES 
AFIRMATIVAS DE MEMÓRIA SOCIAL E A CRIAÇÃO DOS PONTOS DE 
MEMÓRIA 

Com a ampliação da noção de patrimônio e da concepção de museus as 
políticas públicas para estas áreas se multiplicaram, mesmo os museus sendo parte 
do patrimônio e ambos serem parte da memória social e coletiva, começam a ser 

1 Trabalho realizado com recurso do projeto “Ecossocioeconomia Urbana” (PUC-PR, NAEA-
UFPA e UNEB), financiado pela CAPES.
2 Doutora em Desenvolvimento Sócio ambiental Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/
Universidade Federal do Pará; Coordenadora do Serviço de Educação do Museu Paraense Emílio 
Goeldi; email: anacsilv3@hotmail.com
3  Doutor em Comunicação (ECA/USP); Pós-Doutorado em sociologia na Université René 
Descartes-Paris V Sorbonne; Professor e pesquisador do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 
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definidas diversas políticas direcionadas para cada uma dessas áreas a partir do Governo Lula 
(2003-2007). 

Nesta gestão há a reformulação na estrutura do Ministério da Cultura (MINC) com a 
criação do Instituto Brasileiro de Museus-IBRAM, que ficou responsável pela proposição das 
políticas de museus e memória no País, bem como propor ações direcionadas para a memória 
de comunidades e grupos diversos da sociedade civil. 

 Também é lançada pelo Ministério da Culturaem 2003, a Política Nacional de Museus, 
que teve como princípios norteadores de suas ações: a) estabelecimento e consolidação de 
políticas públicas para os campos do patrimônio cultural e dos museus; b) valorização do 
patrimônio cultural sob a guarda dos museus; c) desenvolvimento de práticas e políticas 
educacionais orientadas pela diversidade cultural do povo brasileiro; d) reconhecimento 
e garantia dos direitos de participação das comunidades, nos processos de registro e de 
definição do patrimônio a ser musealizado; e) estímulo e apoio à participação de museus de 
várias tipologias; f) o incentivo a programas e ações que deem sustentabilidade à preservação 
do patrimônio cultural submetido a processo de musealização e; g) o respeito ao patrimônio 
cultural das comunidades indígena e afro descendente, de acordo com as suas especificidades 
(AMAZONAS, s/d,p.4).

As ações de afirmação de memória social começam a ser estimulada em várias cidades 
do Brasil, a princípio na região Sudeste, mas especificamente no Rio de Janeiro, onde se 
destacaram tanto no campo acadêmico com desenvolvimento de monografias e teses sobre 
memória de bairros periféricos e criação de museus comunitários em favelas, quanto nas ações 
desenvolvidas por moradores como vídeos sobre a história local - evidenciando as experiências 
vividas por seus moradores-, cortejos culturais, rodas de memória, exposições sobre o bairro, 
seus problemas e os seus moradores.

A criação dos Museu de Favela (MUF) 4 e o Museu da Maré5 traz a oportunidade de 
mostrar a realidade destes bairros/comunidades e os modos de vida dos moradores com suas 
estratégias e práticas de sobrevivência. Desta forma procuram fortalecer a identidade de seus 
moradores e reconstruir suas memórias do lugar. Estas práticas museais reforçam o campo 
da museologia social que percebe o museu para além dos muros, mas como um espaço que 
abrange um território numa interação entre patrimônio e comunidade local. 

Estas experiências de participação social na criação de museus comunitários, onde os 
indivíduos tornam-se protagonistas da construção do seu espaço museal e responsáveis pela 
seleção do patrimônio e da memória que querem preservar, foram reforçadas pela Política 

4  Museu de Favela (MUF) abrange as favelas de Pavão, Cantagalo e Pavãozinho são três favelas localizadas 
na Zona Sul do Rio de Janeiro, entre os bairros de Copacabana, Ipanema e Lagoa.
5  O Museu da Maré está localizado na favela da Maré, situada entre importantes vias da cidade do Rio 
de Janeiro - a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela. O bairro é formado por quinze comunidades, 
onde vive uma população de cerca de 130 mil pessoas. Ocupa uma área de cerca de 800 Km2 na região da cidade 
conhecida como Zona da Leopoldina.
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Nacional de Museus. Antes estas ações existiam como “vontade de memória” (CHAGAS, 
2010), de maneira informal com a manifestação dos grupos sociais que se organizavam em 
torno de um objetivo comum que era a valorizar sua identidade por meio da história e da 
memória da comunidade. 

Para Moura (2011), as políticas públicas de cultura e memória mostram alguns processos 
de descentralização em sua formulação em níveis nacional e regional. No entanto, o autor 
ressalta queesta descentralização não vem ocorrendo de forma homogênea ou hegemônica, 
ou mesmo continuada durante as trocas de governos, mas este é um processo instigante que 
estimula e privilegia o direito a memória e descentralização pela interação entre a esfera 
pública6 e a sociedade civil.

Estas experiências inspiraram o programa Ponto de Memória, iniciativa da Política 
do IBRAM que se aproxima das proposições da Museologia Social, como já mencionado 
anteriormente. Este programa foi idealizado como parte de um projeto de consolidação de 
políticas públicas para o patrimônio cultural, memória social e dos Museus, e está associado 
à ideia de transformação social que viria pelo fortalecimento de identidades associadas a uma 
comunidade. 

Na primeira etapa do programa, iniciada em 2010, foram contempladas 12 comunidades 
como pontos piloto espalhados pelo País nas seguintes regiões: Museu de Favela, no Cantagalo, 
Pavão Pavãozinho, Rio de Janeiro (RJ); Museu do Taquaril, em Belo Horizonte (MG);Brasilândia 
em São Paulo (SP); em São Pedro, Vitória (ES); na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre(RS); no 
Museu de Periferia, no Sítio Cercado, Curitiba (PR); Estrutural em Brasília (DF); no Museu 
do Mangue do Coque, em Recife (PE); Grande Bom Jardim, em Fortaleza (CE); Jacintinho 
em Maceió (AL); no Beiru, em Salvador (BA) e em Terra Firme, Belém (PA).Atualmente, 
o Ibram tem mapeado 170 Pontos de Memória no Brasil, dentre iniciativas apoiadas pelo 
instituto, por meio de editais públicos, e aquelas autônomas (IBRAM, 2014).

A metodologia adotada na pesquisa sobre a memória dos pontos pautou-se na identificação 
de ações de memória já existentes, procurando trabalha-las sob uma perspectiva mais crítica e 
por meio de gestão participativa (CHAGAS apud FERREIRA, 2010, p.109). Nesta proposta há 
também a formação de agentes de memória, que atuariam na comunidade com a sensibilização 
dos moradores quanto ao compartilhamento de suas memórias.

O programa tem uma dinâmica semelhante para todos os pontos em uma primeira etapa 
a realização dos seminários para a apresentação da comunidade e constituição de um Gestor 
do Ponto. Este pode ser constituído em número de pessoas e estrutura de acordo com o que 
6  Esfera Pública pode ser descrita como uma rede adequada para acomunicação de conteúdo, 
tomadas de posição e opiniões; nela os fluxoscomunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto 
de se condensarem emopiniões públicas enfeixadas em temas específicos. Do mesmo modo que o 
mundo da vida tomado globalmente, a esfera pública se reproduz através doagir comunicativo, implicando 
apenas o domínio de uma linguagem natural;ela está em sintonia com a compreensibilidade geral da prática 
comunicativacotidiana (HABERMAS, 1997, apud MOURA 2011, p.03).
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for estabelecido por cada grupo. Alguns possuem apenas conselho, outros tem o conselho e 
uma diretoria executiva.

Para o desenvolvimento dos 12 pontos de memória iniciais foram realizadas as 
seguintes etapas: Visitas de identificação e sensibilização nas comunidades indicadas pelo 
PRONASCI/MJ; Seminários ampliados de mobilização nas comunidades, para apresentação 
do programa e eleição de instâncias deliberativas; Oficinas de qualificação;Visitas técnicas 
para acompanhamento do desenvolvimento do projeto; Fortalecimento da Rede – Encontros 
nacionais de integração dos pontos; Plano de ação – Cada ponto de memória desenvolve 
um planejamento para execução do projeto na comunidade, delineando o perfil de museu 
que pretende constituir; Ações museais - Eventos e atividades que visam ampliar para toda a 
comunidade a discussão a respeito da memória local;Inventário Participativo – Desenvolvimento 
processual do inventário participativo, relacionando os bens que deverão compor o acervo 
do Ponto de Memória;Ato Inaugural – Lançamento de um produto de difusão, que marcará 
a abertura dos Museus Comunitários.

A culminância dos pontos de memória é a criação de um espaço museal na comunidade, 
seja ele um museu comunitário, ecomuseu, museu de território, casa de memória, ou outros. O 
objetivo é que os moradores tenham oportunidade de contar suas histórias e que estes tenham 
voz e mostrem o seu olhar sobre o local onde vivem.

O Ponto de Memória da Terra Firme, único da região Norte do País, foi formalizado 
para a Comunidade do Bairro em Maio de 2010 em um seminário durante a Semana Nacional 
de Museus. Neste encontro, que aconteceu no Auditório do Museu Emilio Goeldi, na Av. 
Perimetral, no próprio bairro, reuniram-se representantes de vários segmentos (educação, 
segurança, comércio, associação de moradores e representantes de várias instituições de 
pesquisa, museus, turismo). Durante o seminário foi deliberada a constituição do Conselho 
gestor do Ponto, que foi constituído por 12 membros moradores e representantes de instituições 
públicas presentes no Bairro.

Em 2011 o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, através do Departamento de 
Difusão Fomento e Economia dos Museus – DDFEM, lançou o 1º edital dos pontos de Memória 
na modalidade concurso, que consistia em reconhecer e premiar 48 iniciativas de práticas 
museais e processos dedicados à memória social (IBRAM). Além disso, o edital objetivava 
também, reconhecer e estimular estas iniciativas, a fim de fomentar sua continuidade e 
sustentabilidade, na perspectiva da museologia social, no âmbito do Programa Pontos de 
Memória, do Instituto Brasileiro de Museus.

Para a participação no Edital era requerida atuação comprovada na área cultural e 
social afim com o objeto, em duas categorias: 

Categoria 1 – Ponto de Memória no Brasil: pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, de natureza cultural e que desenvolva ação de memória social com base 



1531

em2 atividades museais junto à localidade ou à comunidade a que esteja diretamente 
relacionada, com atuação comprovada de no mínimo 1 (um) ano;  Categoria 2– Ponto 
de Memória no Exterior: projeto, de pessoa física, brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado 
(a), maior de 18 anos, para desenvolver iniciativa de memória social que se caracterize 
pelo envolvimento e participação de comunidade de brasileiros no exterior em ações 
de registro e representação da sua memória, com vistas à realização de atividades 
museais junto à comunidade a que esteja diretamente relacionada (IBRAM, 2011).

O Edital definia ainda o que considerava ações museais7 e povos e comunidades em 
âmbito nacional8. No total foram duas edições de editais (2011 e 2012) totalizando atualmente 
mais de 100 pontos de memória no Brasil. Fora estas iniciativas apoiadas por meio de editais 
com recurso financeiro do Fundo Nacional de Cultura, existem outras que são reconhecidas 
pelas suas ações e que se estão presentes como referências para os outros pontos, como é o 
caso do Museu da Maré, alguns museus localizados em Morros do Rio de Janeiro como já 
mencionado em parágrafos anteriores, e na Região Norte o ecomuseu da Amazônia, localizado 
em Belém do Pará9.

DIREITO À MEMÓRIA: A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E A CONFIGURAÇÃO DA 
ARENA PÚBLICA NO CAMPO DA MEMÓRIA E MUSEOLOGIA E DO PATRIMÔNIO

A política Nacional de Museus foi resultado de uma ação democrática participativa, a 
sua implementação seguiu os mesmos princípios, por meio de fórum de discussões, seminários, 
programas de capacitação, criação de cursos de museologia por todo o Brasil e surgimento de 
museus das mais variadas formas que proporcionam uma ampla participação da sociedade civil. 
Um exemplo disto são os Fórum Nacionais de Museus realizados a cada 2 anos em diferentes 
cidades do Brasil, abrangendo diversas temáticas relacionadas aos Museus e ao Patrimônio.

 Também a Teia da Memória, evento que congrega os pontos de memória, foi criada 
com objetivo de promover a troca de experiência entre as iniciativas de museologia comunitária 
e fortalecer as ações desenvolvidas pelas diversas organizações e associações locais com a 
finalidade de valorização da memória social e do patrimônio local. Além destes fóruns existem 
também outros eventos que possibilitam as mais diversas formas de participação social na área 
da Museologia em todo País durante todo ano, este é o caso da Semana de Museus realizado 

7 Atividades museais - aquelas relacionadas à memória social e à valorização,pesquisa, preservação, 
conservação, comunicação e sustentabilidade dos bens culturais denatureza material e imaterial de comunidades e 
localidades; que tenham comoconsequência: o respeito à diversidade cultural, a promoção da dignidade humana, 
oprotagonismo cidadão, o direito à cultura, à memória e ao desenvolvimento social (IBRAM, 2011).
8 Grupos, povos e comunidades em âmbito nacional – os grupos, povos e comunidades tradicionais que se 
diferenciam culturalmente e se reconhecem enquanto tais; que possuam formas próprias de organização social; que 
utilizem os territórios e seus recursos para sua manutenção, articulando suas práticas, conhecimentos e inovações, a 
exemplo de ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos, afrodescendentes, litorâneos, periféricos, rurais, urbanos, 
entre outros(IBRAM, 2011).
9 Ecomuseu da Amazôniaé um museu aberto que vivencia o dia a dia das comunidades locais e, está 
inserido no território amazônico, onde mostra o acervo natural e cultural de uma região. A área de atuação começa 
no Distrito de Icoaraci – Bairro do Paracuri e a Orla, estendendo-se até as regiões das ilhas, que compreende a Ilha 
de Cotijuba, Ilha do Mosqueiro e Ilha de Caratateua(http://ecomuseuamazonia.blogspot.com.br/).
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em maio e a Primavera dos Museus em Setembro. Este é o atual cenário das políticas públicas 
de Museus no Brasil, as várias esferas onde se promove a democratização dos Museus.

A Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de patrimônio cultural para além 
da dimensão histórica e “da pedra e cal”. Esta nova percepção incorpora os bens material e 
imaterial que são portadores de referência à identidade (conceito de referência cultural), à ação 
e à memória dos diferentes grupos pertencentes à sociedade brasileira (Constituição Brasileira 
art. 216, caput). Além desta mudança de concepção sobre a ideia de patrimônio, os artigos 
215 e 216 da constituição Federal estabeleceram como competência do Estado a garantia do 
exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, incentivo à produção cultural 
e à preservação do patrimônio cultural inclusive os dos vários segmentos étnicos e sociais 
que compõem a sociedade. 

Esta abertura de acesso ao patrimônio é que configura os Direitos Culturais, aqueles 
que o indivíduo tem em relação à sociedade da qual faz parte que inclui entre outros o direito 
a memória (Conferencia Nacional de Cultura, 2003).

 Neste sentido a Política Nacional de Museus vem contribuir para o enquadramento 
destes grupos no processo de acesso aos direito de  memória, seja pela participação nos 
grupos de articulação, ou como agentes da memória, seja pela sua atuação como expectador 
ou observador, mas de alguma forma estes sujeitos se inserem na arena pública (CEFAI; 
VEIGA & MOTA, 2011,p.32) onde a memória social está em constante disputa de poder. Para 
estes autores uma arena pública é um emaranhado de dispositivos teatrais, em que atores com 
competências distintas apresentam performances destinadas a públicos distintos, ainda que 
mais ou menos concorrentes (CEFAI, 2011, p.91).

Cefai explica que uma arena pública não é um espaço público centrado, isotrópico e 
homogêneo, mas ela se desenrola em torno de prova. Encontra seu apoio em cenas públicas 
mais ou menos institucionalizadas, algumas destas cenas estão ligadas a dispositivos materiais 
e convencionais sancionados pelo Estado (CEFAI, 2011, p.91). Entre as várias cenas que fazem 
parte desta arena, destacamos três das quais a articulação da memória é o foco principal, são 
elas a Teia da Memória, os pontos de memória e os Conselhos Gestores. A seguir exporemos 
como se configuram estes três dispositivos que conduzem esta cena.

 OS CONFLITOS, AS NEGOCIAÇÕES E AS INTERAÇÕES NA TEIA DA 
MEMÓRIA

Na teia de memória de forma geral prevalece a lógica da representação democrática e 
da sabedoria popular. No contexto especifico da IV Teia da Memória, realizada em dezembro 
de 2014 em Belém do Pará como parte do VI Fórum Nacional de Museus, tem-se a seguinte 
configuração: um ajuntamento (Goffman, 2010, p.28)10 onde indivíduos representam papeis 

10 Goffman define ajuntamento como qualquer conjunto de dois ou mais indivíduos cujos membros incluem 
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de negociadores, articuladores e espectadores. Estes indivíduos são percebidos a partir de 
sua representatividade política delegada pelo Grupo11, que representa enquanto associação/
comunidade/ponto de memória. Na Teia, eles podem ter direito a voz e voto o que significa 
que este sujeito deve ter um alto grau de confiabilidade no grupo que participa aí se inserem 
as lideranças locais a ele são dados plenos poderes de participação para deliberar em nome 
dos que representa. 

Figura 1 Plenária da Teia da Memória

Figura 1 Plenária da Teia da Memória

Foto: Ana Silva, 2016

 Outros sujeitos podem ter direito apenas à voz, mas não ao voto, e neste caso eles 
participam da cena atuando como instigadores, levantando questões polêmicas. Estes sujeitos 
são aqueles que possuem um amplo capital social, cultural ou intelectual no campo da memória. 
Atuam neste campo, conhecem os atores, as situações os problemas enfrentados, mas sua 
atuação é mais ocasional quando necessária e solicitada pelo grupo, inserem-se neste grupo 
profissionais de museologia e áreas afins, pesquisadores, professores, estudantes das áreas 
de sociologia, antropologia, museologia e correlatas, artistas, produtores de cultura em geral, 
moradores dos pontos e integrantes das associações. 

  Por outro lado existem os participantes que estão presentes como meros expectadores, 
são aqueles que não têm direito a voz nem a voto, e assistem a cena que se desenrola sem 
opinar sobre ela. Neste caso o sujeito apenas observa e assiste os embates que se estabelecem, 
podendo até comentar com seus companheiros, mas não tem direito de opinar publicamente.

Neste contexto vê-se também os bastidores da cena, onde se estabelecem as negociações, 
debates e articulações com os representantes legítimos que vão levar ou não para a plenária 
as argumentações de bastidores. Isto vai depender das conversas e convencimento entre 
estes atores. Neste sentido,Cefai (2011, p.41) afirma que uma arena púbica se apoia em 

todos e apenas aqueles que estão na presença imediata uns dos outros num dado momento (Goffman, Erving. 
Comportamento em Lugares Públicos: Notas sobre a organização social dos ajuntamentos-Petrópolis: RJ: Vozes, 
2010). Neste texto empregamos o termo ajuntamento para os grupos que se configuram durante a Teia da Memória.
11  Grupo neste caso representa tanto os Pontos de Memória quanto as demais iniciativas de museologia 
social como museus comunitários, ecomuseus, museus de territórios, etc.
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uma multiplicidade de bastidores, segundo este autor Os teatros de operação e os campos de 
manobra são múltiplos. 

Nesta situação percebem-se dois tipos de interação definidas por Goffman (2010, 
p.34): ainteração desfocada, que representa o tipo de comunicação que ocorre quando se 
recolhe informações sobre outra pessoa ao se olhar de relance para ela, ainda que apenas 
momentaneamente, quando ela entra e sai do campo de visão. Esta interação trata da simples 
copresença, a simples participação na arena onde há os embates entre os diversos atores.

A outra forma de interação é interação focada queocorre quando pessoas se juntam 
e cooperam abertamente para manter um único foco de atenção, tipicamente revezando na 
fala.Esta interação ocorre em diversas ocasiões quando os sujeitos se juntam para negociar, 
combinar uma ação no evento, conversar nos grupos de trabalho.

 Além, das plenárias, houve outras ocasiões sociais (Goffman, 2010, p. 28) quando 
pudemos perceber para além destes dois tipos de interações e os comportamentos dos sujeitos. 
Estas ocasiões foram os momentos de apresentação de grupos culturais dos pontos de memória, 
cortejos, apresentações de carimbo e capoeira e visitação ao Bairro da Terra Firme. Nestas 
ocasiões percebia-se que as interações tornavam-se mais intensas com a possibilidade de 
maior proximidade entre os sujeitos, pois naquele momento percebia-se a lógica da coesão 
social e da vida doméstica (CEFAI, 2011, p.33), pois todos dançavam, conversavam, se 
conheciam, e ali prevalecia a informalidade. Não havia, pelo menos não explicitamente, o 
caráter da representatividade que separava os sujeitos. Ali todos podiam se manifestar, seja 
pela conversa, um sorriso ou por um movimento do corpo, através da dança, mostrando que 
era um personagem daquela cena.

Figura 2 Cortejo cultural no intervalo da IV teia da Memória

Foto: Ana Silva 

AS EXPERIÊNCIAS DE AFIRMAÇÃO DA MEMÓRIA NOS MUSEUS 
COMUNITÁRIOS E PONTOS DE MEMÓRIA: LUGARES, SABERES E TÁTICAS

As experiências de afirmação da memória reconhecidas como Pontos de Memória pelo 
IBRAM se inserem em duas categorias: as consideradas pioneiras e que estão localizadas em 
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bairros de periferias das grandes metrópoles e aquelas que representam povos e comunidades 
tradicionais ou não, que se diferenciam culturalmente. Em ambas as categorias, vê-se presente 
a figura de agrupamentos organizados pela sociedade civil comprometida com a luta pela 
justiça social, como afirma Gohn (1995) citado por Moura (2012, p.42).

A importância que os agrupamentos organizados pela sociedade civil empenhados 
na luta pela democracia, cidadania e justiça social vem imprimindo para possibilitar 
uma difusão mais ampliada de suas identidades, o que inclui processos de construção 
da memória acionados em iniciativas individuais, coletivas e governamentais(GOHN 
apud MOURA, 2012, p. 42).

As associações que irão conduzir as ações e articular o engajamento dos moradores 
em prol da memória social de seus bairros, dos grupos representados enfim, estas associações 
tem importante papel neste processo visto que o programa ponto de memória visa valorizar os 
ajuntamentos de pessoas em prol das ações voltadas para a memória e também para a criação 
de museus comunitários, espaços de criação e de trocas experiências, que possibilitam a 
construção de vínculos com a sociedade civil.

Os pontos de memória que hoje chegam a centenas no Brasil apresentam diversas 
conformações a partir do lançamento do edital em 2011, desde associações de moradores 
a sociedades culturais. Os produtos resultantes das ações financiadas pelo IBRAM em sua 
maioria são exposições que contam a histórias destes grupos.

O comprometimento dos sujeitos nestas ações resulta não de uma conscientização 
sobre a importância de sua participação, mas de um reconhecimento das ações algumas vezes 
apenas como espectador e não como protagonista. Como afirma Cefai (2011):

O ato de comprometimento do morador não é fruto de um trabalho de “conscientização” 
militante: resulta, em última instância, de um trabalho de ajuste recíproco entre 
duas pessoas, que devem, primeiramente, definir o significado de sua copresença, 
eliminar mal entendidos e equívocos que atrapalhariam seu andamento, compreender 
minimamente quem elas são e o que elas querem, antes que um esforço de tradução 
dos objetivos da associação os torne mais ou menos acessíveis no mundo vivido do 
morador(CEFAI, 2011,  p.81).

As participações não têm papeis definidos e elas vão ocorrendo de acordo com o 
interesse e a disponibilidade de engajamento dos sujeitos. Interações ocorrem tanto face a face 
com conversas nas casas dos moradores e nas reuniões de conselho, quanto nas interações 
com instituições e profissionais que desenvolvem projetos no lugar do ponto de memória. 

O lugar de memória, no caso dos 12 pontos iniciais, é o bairro com seus espaços de 
sociabilidades, tecidos por complexidades e singularidades, que se expressam na memória das 
pessoas que deles se apropriam a ressignificação do vivido.  O cotidiano dos moradores dos 
bairros, sobretudo os periféricos, se apresenta bastante propício para a construção de laços de 
amizade e reciprocidade em espaços públicos urbanos. No contexto dos pontos de memória,os 
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bairros começam a existir segundo novas modalidades oriundas de seus enquadramentos 
narrativosCefai (2011, p.79). 

Os Pontos de Memória articulam, inventam, reinventam ações que materializam as 
memórias dos lugares por meio das articulações que o Conselho Gestor do ponto vai conduzir, 
durante estes contatos ocorrem os engajamentos imediatos através da manifestação de simpatia 
dos moradores e outros demonstram desdém pela causa. 

 OS CONSELHOS GESTORES DOS PONTOS DE MEMÓRIA

Nos conselhos dos pontos de memória prevalecem várias situações e ocasiões, cada 
uma de acordo com sua estrutura intra organizacional que vai estabelecer sua relação de 
confiabilidade, simpatia ou não com a comunidade. Isto por que em cada uma destes locais 
existirão grupos que irão se associar para um objetivo comum em prol da comunidade, mas 
que não deixam de lado as representações que trazem consigo e que são resultados de diversas 
situações do cotidiano. Isto reflete também na sociabilidade (SIMMEL, 2005) e no engajamento 
(GOFFMAN, 2010) destes membros na participação ativa da gestão do ponto.

Segundo KlebaeComerlatto(2011) os conselhos gestores de políticas públicas constituem-
se como espaços de democratização e empoderamento, pois oportunizam a participação da 
sociedade na definição da agenda política e da destinação de recursos públicos.

Nas conversas com alguns representantes de Pontos de Memória presentes na IV 
Teia da Memória e de pesquisas realizadas nos sites de alguns dos pontos pioneiros pode-se 
perceber que dos três pontos entrevistados (Taquaril em Belo Horizonte; Pavão, Pavãozinho 
e Cantagalo – Rio de Janeiro (Estes dois fazem parte dos pontos pioneiros do IBRAM) e o 
Ponto de Memória do Ponteú-Mg (Selecionado por edital) todos já tinham uma associação 
que articulava as ações de memória no local.

A comunidade tinha diversas ações de memória social quando chega o ponto de memória 
acontece uma sistematização das ações. A gente costuma dizer que a programação veio 
inventar a roda para as comunidades. As comunidades sempre tiveram um trabalho de 
memória de repente há uma organização e uma identidade dentro do programa (fala 
de Diretor de Pesquisa e Memória do Ponto de Memória do Taquaril).

No caso do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, já existia um Museu organizado pela 
Comunidade: o Museu de Favela-MUF. Neste caso já tinham um grupo consolidado que 
conduziria o Museu e depois agregaria outros membros quando tornado Ponto de Memória.

Analisando as entrevistas e os registros dos sites percebe-se que a maior parte destes 
pontos teve uma ação mais intensa em termos de atividades no Bairro, nos dois primeiros anos 
da implementação do programa, período em que foi destinado recurso para a execução do plano 
de ação que tinha como objetivo um inventário participativo, algumas oficinas de capacitação 
e o produto final que seria a criação de um museu comunitário ou uma exposição sobre o 
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bairro. Estas ações ocorrem mediante atuação destes grupos que são compostos de moradores 
e de indivíduos indicados ou eleitos para atuarem como representantes da comunidade. Alguns 
conselhos têm o caráter consultivo e deliberativo e se reúnem apenas eventualmente, neste 
caso existe a diretoria executiva responsável por conduzir a rotina do Ponto. 

Podemos sistematizar a atuação dos três pontos entrevistados e o ponto de memória 
da Terra Firme conforme o quadro a seguir:

Quadro 01

Ponto de Memória Quem/Como Onde Produtos
Mudanças com a Imple-

mentação do P.M

Taquaril

Conselho Gestor /
Diretoria Executiva
Ações com a co-
munidade (rodas de 
memória/ações na 
Praça publica)

Bairro Taqua-
ril/Belo Hori-
zonte- MG

Inventário do Bairro
Festival de música 
Exposição ecendo os da Me-
mória
Livro (ainda Sendo Elaborado)
Cartilha sobre o Bairro
Folder falando do Bairro
CD com músicas do festival

Fortalecimento e sistema-
tização das ações dando 
uma identidade associada 
ao Programa Ponto de Me-
mória;
A conquista de um espaço 
físico para a organização 
das ações;
Maior envolvimento dos 
moradores.

Museu de Favela

Grupo que com-
põem Diretoria 
executiva e várias 
diretorias adjuntas. 

Favelas Pavão, 
Pavãozinho e 
Canta galo/ Rio 
de Janeiro.

Casa tela, Roteiros Turísti-
cos, Materiais com temáticas 
da comunidade para comer-
cialização; livro  

Segundo Representante do 
MUF não se pode dizer que 
a mudança foi direta prin-
cipal mudança foi o olhar 
do de fora para dentro da 
Favela. 

Ponto de memória 
da Terra Firme

Conselho Gestor 
composto de 12 
membros represen-
tantes da comunida-
de e de instituições 
públicas que estão 
no bairro.

Bairro da Terra 
Firme –Belém/
PA

Inventário de bairro, Resga-
te do Jornal o Tucunduba, 
Exposição Tem de tudo no 
Bairro da Terra Firme, 

O Ponto de Memória trouxe 
uma melhor visibilidade 
para o Bairro.

Pontéu
Diretoria composta 
de moradores do 
Pontéu.

Cidade de Pon-
téu em MG

Festivais de músicas, livro de 
memória dos moradores

Maior participação dos mo-
radores nas ações de volta-
das para o patrimônio

Fonte: Entrevista com representantes dos Pontos em Dez/2014

Existem os Pontos em que o conselho tem o caráter executivo, portanto os próprios 
conselheiros articulam e executam a ação conforme as estruturas do Ponto. Os conselhos locais 
vão definir suas responsabilidades, estabelecer alianças e parcerias e Administrar os conflitos. 

Para Cefai, Veiga e Mota (2011, p.31), segundo a modelizações do espaço público, 
os cidadãos associativos sabem identificar o bem público em termos de suas indagações, 
experimentações e deliberações.

Os conselhos do PM se articulam em forma de redes buscando o fortalecimento coletivo 
do programa. Assim como entram em relações de cooperação e de competição como aliados 
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ocasionais e participantes potenciais, mídias, empresas, privadas e agências públicas (CEFAI, 
VEIGA & MOTA, 2011, p.38). Estas relações de interesse se compõem a partir das redes de 
significados (op. cit.) que caracterizam a cultura organizacional de cada um dos Pontos de 
Memória.

 Neste sentido pode-se perceber que alguns pontos avançaram nas ações realizadas 
com atividades desenvolvidas além daquilo que foi proposto pelo IBRAM. Outros, no entanto, 
se limitaram a cumprir o plano de ação elaborado e os produtos propostos. Todos os pontos 
ressaltam a questão dos parcos recursos financeiros, no entanto, alguns conseguiram superar 
este problema a partir das relações de cooperação onde se estabelece interações de negociação, 
parcerias e barganhas.

Nesta cena duas outras situações são destacadas por Cefai (2011, p.39) que são: a 
dimensão do sentido que trazem o jogo com os recursos simbólicos a fim de construir a 
realidade social com fins estratégicos, que devem respeitar a justificação pública que variam 
segundo os lugares.

Além disso, existem os litígios entre as partes sobre o diagnóstico ou prognóstico 
das situações, mas também sobre a legitimidade relativa dos objetivos e dos meios, sobre as 
identidades, os direitos e os deveres aos atores e sobre suas consequências morais e políticas 
decorrentes de seus atos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cenário das políticas pública de cultura e, por conseguinte, da memória e do patrimônio, 
onde os sujeitos sociais tornam-se protagonistas no processo de construção e implementação 
destas políticas que se voltam para grupos sociais que não tiveram suas histórias narradas passa 
pelos processos internos de sua auto-organização e pelas conjunturas, que nesse momento, 
no Brasil de 2019, não são as melhores, com a extinção do ministério da cultura. O direito à 
memória ou a mencionada “vontade política de memória”, a que se refere a Política de Museu, 
focaliza o vínculo aos direitos culturais e humanos, que concerne ao direito à participação 
dos indivíduos na vida cultural.

O direito à memória vai além da importância de referenciais coletivos para a construção 
identitária dos cidadãos, mas destaca o dever do Estado, em cooperar, de executar políticas 
que fomentem processos de construção de memórias de grupos, garantindo o respeito, a 
valorização e o convívio entre diferentes e a referência ao valor simbólico desta construção 
para a conquista política. No Brasil vemos que esta política ainda está se estabelecendo com 
muitas dúvidas que começam a ser levantadas em relação a organização, gestão e sustentação 
dos pontos de memória.
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 Aimportância dos agrupamentos organizados como os pontos de memória, que se 
empenham na luta pela democracia, cidadania e justiça social que possibilita articulação das 
memória dos grupos a ampliação de suas identidades. Na ampliação do programa Pontos 
de Memória se incluem os processos de construção da memória promovidos por iniciativas 
individuais, coletivas e governamentais que sistematizam as ações em prol da preservação 
da memória dos Grupos considerados a margem da história oficial. 

O atual cenário das políticas públicas de cultura no Brasil, que estava pautado na 
articulação entre cultura e cidadania e na relação do fazer cultural com a economia criativa 
e a sustentabilidade do local, além da promoção do protagonismo social a partir da maior 
participação dos atores nas diversas situações e cenas cotidiana e das dos grupos que integram 
os pontos de memória, assiste a destruição do Ministério da Cultura e desestruturação dessas 
relações, indicando que os grupos articulados com a ideia de ponto de memória terão dificuldade 
de existir nas suas agências, mas ainda é cedo para saber se esses estruturas, processos e 
dispositivos possuem folego necessário para suas permanências.
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A ESTADUALIZAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA 
VIVA EM MINAS GERAIS

Cesária Alice Macedo1

Cláudia Houara de Castro2

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo a avaliação da Estadualização do 
Programa Cultura Viva em Minas Gerais, considerando sua inserção no Plano 
Nacional de Cultura, utilizando-se do Estudo de Caso que trata da institucionalização 
do programa. A pesquisa em que se baseia o artigo foi realizada por meio de 
entrevistas semiestruturadas, com gestores do Programa, gestores de Pontos 
de Cultura que se mantiveram no Programa após sua estadualização e agentes 
institucionais que atuaram no Pacto Federativo que se iniciou com o Programa 
Mais Cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas, Programa Cultura Viva, Pacto Federativo, 
Programa Mais Cultura, Plano Nacional de Cultura.

INTRODUÇÃO

Este artigo se propõe a avaliar o processo de estadualização do Programa 
Cultura Viva em Minas Gerais sob a perspectiva de três pontos de cultura que se 
mantiveram no Programa  por meio de convênio com o Estado, realizado após o 
término do convênio firmado diretamente com o MINC,  e de agentes institucionais 
responsáveis por essa política no Ministério da Cultura (MINC) e na Secretaria de 
Estado de Cultura de Minas Gerais (SEC-MG). 

A partir do estudo de caso, procurou-se reunir informações com o objetivo 
de identificar os antecedentes do Programa, suas características e atualidades, e os 
resultados da estadualização em Minas Gerais.(CASTRO, 2014) 

O Cultura Viva tem como princípio fomentar o protagonismo dos diferentes 
atores culturais, potencializando o que já existe, buscando transformar as 
desigualdades expressas no campo da cultura, ampliando o acesso e o envolvimento 
de diversos sujeitos e grupos sociais na participação de suas atividades. 

1  Mestre em Educação, mag.cesariaalice@gmail.com
2  Especialista em Gestão Pública, calaudiahc@gmail.com
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Outras características do Programa reportam ao reconhecimento de diferentes lugares 
e contextos como espaços de expressão e produção cultural, incentivando a experimentação 
de novas metodologias de aprendizado e desenvolvimento de tecnologias, ressaltando o 
potencial inovador das práticas culturais, multiplicando os territórios criativos e criadores. 
(IPEA, 2011, Parte III, p.51-52)

O presente artigo pretende apresentar como ocorreu a estadualização em Minas Gerais a 
partir de entrevistas que tratam da experiência e da percepção dos diferentes atores protagonistas 
dessa política cultural, relacionando-as com bibliografia específica, documentos e publicações 
do Ministério da Cultura.  Espera-se que o artigo possa contribuir com os estudos e pesquisas 
sobre o tema e sinalizar possíveis caminhos para o aprimoramento das políticas públicas de 
cultura. 

PROGRAMA CULTURA VIVA EM MINAS GERAIS  

Minas Gerais iniciou a participação no Programa Cultura Viva a partir de 2004 por 
meio dos editais lançados pela Secretaria de Programas e Projetos Culturais do MINC. Os 
resultados das seleções constituíram uma rede de 65 pontos de cultura e pontões distribuídos 
entre 41 municípios do Estado. Participaram da iniciativa entidades sem fins lucrativos, como 
associações, cooperativas, institutos e instituições governamentais.

O Programa Cultura Viva em Minas Gerais, a exemplo do que ocorria no cenário nacional, 
valorizou a cultura como um todo, sobretudo a cultura popular, lançando oportunidades, formas 
de desenvolvimento e interatividade. Reconheceu iniciativas e entidades culturais, fortalecendo 
processos sociais e econômicos da cultura mineira, ampliando a produção, fruição e difusão 
culturais. O importante papel que o Programa desempenhou, em Minas assim como em outros 
estados, foi possibilitar ações culturais em todas as suas regiões.

Os pontos de cultura de Minas Gerais caracterizaram-se pela diversidade dos projetos, com 
iniciativas em audiovisual, cultura digital, oficinas circenses, educação ambiental, patrimônio 
cultural, artesanato, orquestras mirins, grupos de tambores, de folias de reis, de congado e 
do movimento hip hop. Destacam-se os projetos desenvolvidos no campo do audiovisual e 
cultura digital, que permanecem na atualidade e que se configuram como verdadeiros polos 
na região em que se localizam, como é o caso da Fábrica do Futuro de Cataguases e do Pontão 
da UFMG – Centro de Convergência de Novas Mídias, em Belo Horizonte. Os públicos 
atendidos pelos Pontos de Cultura eram, dentre outros, grupos ligados à cultura popular e ao 
movimento hip hop, comunidades quilombolas, jovens em conflito com a lei e comunidades 
escolares. (MINAS GERAIS, 2006).

A Rede Estadual dos Pontos de Cultura, com a gestão da Secretaria de Estado de 
Cultura de Minas Gerais, continha 100 Pontos, que já concluíram suas ações e prestações 
de contas. No período compreendido entre 2015 a 2018, a Secretaria de Estado de Cultura 
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empreendeu esforços junto ao MINC para a liberação do fundo de aplicação com o objetivo 
de realizar novos editais. Sem sucesso no pleito, a SEC lançou mais um edital com recursos 
do Fundo Estadual de Cultura.

Na atualidade, a Rede de Pontos de Cultura do estado é constituída de 183 convênios 
divididos em 178 Pontos de Cultura e cinco Pontões de Cultura. Os Pontões foram conveniados 
nos anos de 2007 e 2009, sendo que os conveniados no ano de 2007 realizaram todo o Projeto 
e já prestaram contas. Já os Pontões de Cultura conveniados em 2009 receberam a 1ª parcela, 
realizaram suas atividades e concluíram a prestação de contas. No entanto, o edital do qual 
participaram foi interrompido pelo MINC tendo por consequência a descontinuidade dos 
projetos.

PROCESSO DE ESTADUALIZAÇÃO EM MINAS GERAIS 

O Programa Mais Cultura, lançado em 2007, seguindo a tendência de políticas sociais 
com execução descentralizada, foi responsável pela ampliação dos Pontos de Cultura. Instituído 
no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), política do governo federal à época, foi 
integrado na agenda social do governo brasileiro, que consolidava a garantia dos direitos, 
a redução da desigualdade social e o pacto federativo envolvendo a União, os Estados e os 
municípios.

Conforme Calabre (2014), o Programa Mais Cultura foi considerado o embrião dessa 
articulação e realização das ações conjuntas entre o governo federal, estados e municípios, 
a serem implantadas com a efetivação do Sistema Nacional de Cultura. Os Estados foram os 
primeiros a serem eleitos pelo MINC como interlocutores do Programa, estabelecendo, assim, 
maior vínculo com os órgãos estaduais. Já os municípios, em número menor, participaram do 
Programa fortalecendo a política local e a cooperação entre os entes federados, dialogando 
com as prefeituras e os órgãos municipais de cultura.

De acordo com Arretche (1996), o sucesso da descentralização de funções e 
responsabilidades depende de fatores como capacidade fiscal e administrativa e cultura cívica 
local, pois a capacidade do município de complementar as receitas necessárias, as capacidades 
física e a de gerir e executar as diretrizes e os objetivos formulados por um ente exterior ao 
governo municipal impacta diretamente na execução das políticas.

Para a efetivação do Programa, o Ministério da Cultura firmou parcerias com organismos 
internacionais, bancos públicos, governos estaduais e municipais, instituições da sociedade civil 
e, assim, a partir de acordos com governos estaduais e municipais, possibilitar a implantação 
das ações do Programa Mais Cultura.

A expansão e a interessante articulação transversal com outros setores do governo 
também foram possibilitadas pela inscrição dos Pontos de Cultura no Programa Mais Cultura, 
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versão do PAC para a área. Esse programa expressa as mudanças de rumo acontecidas no 
segundo mandato do Presidente Lula, com uma opção mais nítida pelo desenvolvimento com 
enfrentamento da distribuição de renda e das desigualdades sociais. 

O Projeto Piloto Pontos de Cultura em Minas Gerais, realizado em parceria com 
o Ministério da Cultura, contribuiu para a ampliação e o aprofundamento da política de 
descentralização cultural e de democratização do acesso à produção e fruição de bens e serviços 
culturais, em todas as regiões mineiras, (MINAS GERAIS, 2012, p.1) 

O Edital lançado em dezembro de 2008, pela Secretaria de Estado de Cultura, gestora 
do Convenio SEC-MG/MINC, teve como inovação a seleção realizada por uma Comissão 
Tripartite de Avaliação, constituída por representantes selecionados pelo Ministério da Cultura, 
por meio da Secretária de Programas e Projetos Culturais, pelo Secretário de Estado de Cultura 
e por representantes da sociedade civil, selecionados por editais e atuantes nos âmbitos 
socioculturais ou integrantes da classe artística, idôneos e qualificados para a tarefa.

Os convênios do Programa Mais Cultura em Minas Gerais estão divididos entre o Governo 
do Estado e três municípios (nesses, foram criadas redes municipais por meio de convênio 
do Ministério da Cultura entre o Estado e as Prefeituras). Os recursos foram distribuídos da 
seguinte forma: 2/3 provenientes do Ministério da Cultura e 1/3 referente à contrapartida dos 
municípios e do Estado. Todos os Pontos de Cultura foram selecionados por meio de Edital 
publicado pelo Estado e pelos municípios e conveniados com o Estado e os municípios.

O relatório do primeiro ano do Programa Mais Cultura apontou que, em Minas Gerais, 
o investimento do Ministério da Cultura com o conjunto de ações do Programa foi da ordem de 
R$ 8.682.971,50. Uma parceria com o Ministério da Justiça, através do Programa Pronasci, um 
dos parceiros do Programa Mais Cultura na gestão integrada de políticas, pacto federativo e na 
participação social, possibilitou um aumento nos recursos, que totalizaram R$ 8.879.754,83. A 
SEC-MG apresentou Relatórios Parciais de dezembro de 2009 a janeiro de 2012, descrevendo 
as várias etapas do convênio.

AVALIAÇÃO DOS AGENTES: MINC, SEC-MG E PONTOS DE CULTURA.

Para subsidiar a análise pretendida neste artigo, as entrevistas realizadas na pesquisa 
foram utilizadas tendo como objetivo retratar a percepção desses agentes por meio de uma 
amostragem representativa.

Pelo Ministério da Cultura, foram entrevistadas Cesária Macedo, Chefe da Representação 
Regional de Minas Gerais do Ministério da Cultura e na época exercia o cargo de Coordenadora 
de Convênios e Fiscalização na Secretaria de Programas e Projetos do MINC, e Silvana 
Lumachi Meireles, Diretora de Memória, Educação, Cultura e Arte da Fundação Joaquim 
Nabuco, que, de 2007 a 2010, ocupou o cargo de Secretária da Secretaria de Articulação 
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Institucional do Ministério da Cultura, responsável pela implantação do Programa Mais 
Cultura.

As perguntas direcionadas a esses agentes buscam saber se o Programa Mais Cultura 
alcançou os objetivos almejados, em especial com relação à desigualdade social, distribuição 
de renda, desenvolvimento das ações do MINC; e qual a relação que se estabeleceu entre o 
MINC e o Estado de Minas Gerais na implantação do Programa e se os objetivos dos Editais 
foram alcançados. Além disso, busca obter dos entrevistados uma avaliação tanto sobre como 
o Programa Mais Cultura contribuiu para o crescimento do Programa Cultura Viva, quanto 
sobre a continuidade do Programa no nível estadual e nacional.

Para Cesária Macedo, o Programa Mais Cultura obteve sucesso parcial no objetivo de 
enfrentar a desigualdade social, distribuição de renda e desenvolvimento nas ações do Ministério 
da Cultura porque foi elaborado no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
e passou por adaptações burocráticas e marcos legais que influenciaram o seu desenvolvimento 
e a implantação de suas ações. Cesária observa que as políticas culturais podem contribuir 
significativamente para cumprir o objetivo do programa, sobretudo aquelas cujo foco seja 
as culturas locais, regionais e populares, destacando a expansão do Programa Cultura Viva, 
dentre outros. No entanto, avalia que a legislação dificulta o repasse de recursos públicos 
diretamente para os sujeitos que as produzem. 

Silvana Lumachi Meireles avalia que o Programa Mais Cultura trabalhava com resultados 
a médio e longo prazos e os desafios externos, como combate à desigualdade social e melhor 
distribuição de renda, a serem enfrentados, eram imensos, complexos e envolviam diversas 
variáveis. Silvana acredita que a mais significativa contribuição do Programa Mais Cultura foi 
ter sido a primeira experiência de federalização das ações do MINC e apresenta como destaque 
os convênios feitos com estados e municípios para a ampliação do Programa Cultura Viva.

Questionadas sobre como foram às relações federativas para a implantação do Programa 
Mais Cultura, as entrevistadas pontuaram que a experiência do programa contribuiu para a 
implantação do Sistema Nacional de Cultura (SNC). Para Cesária Macedo, a descentralização 
das ações do Programa permitiu ainda a qualificação da participação e do controle social dos 
estados e municípios, repercutindo na formação, planejamento e na gestão cultural em todo 
o país. Importante frisar que muitos municípios aderiram ao SNC para garantir acesso ao 
Programa Mais Cultura, condição imposta aos participantes. 

Com relação ao atendimento à diversidade cultural, Cesária Macedo observa que as 
diversas modalidades de inscrição nos editais possibilitaram a maior participação de novos 
segmentos que até então não haviam sido contemplados pelas políticas públicas de cultura, 
o que contribuiu para o fortalecimento e o protagonismo dos mesmos.

Perguntadas sobre como avaliam os convênios e acordos realizados pelo Programa 
Mais Cultura para o crescimento, estadualização e municipalização do Programa Cultura Viva, 
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Cesária Macedo avaliou esses instrumentos como inadequados à dinâmica da área da cultura, 
em especial com relação à prestação de contas, que exige o domínio da dimensão econômica 
da cultura ainda pouco conhecida e praticada pelos grupos e atores culturais. Silvana Meireles 
acredita que os instrumentos implantados foram decisivos para a ampliação dos Pontos de 
Cultura. Sem eles, segundo ela, não teria sido possível a ampliação dos Pontos de cultura (única 
ação do Programa Cultura Viva estadualizada e municipalizada) na escala em que ocorreu.

Segundo Cesária Macedo, para o Programa crescer e cumprir as metas do Plano 
Nacional de Cultura, o MINC tem reunido esforços e contado com a contribuição de diversos 
parceiros. De acordo com ela, vários desafios estão sendo vencidos, como a aprovação da Lei 
Cultura Viva, em processo de regulamentação; a expansão das Redes de Pontos e a atuação 
mais qualificada de gestores na implantação, monitoramento e avaliação do Programa.

Silvana Meireles destaca ainda que um dos maiores avanços ocorreu no campo da 
gestão, considerado como um dos maiores desafios enfrentados pelo Programa desde sua 
criação, que repercutiu na administração do MINC e nos Pontos de Cultura, muitos deles 
enfrentando problemas de inadimplência até os dias atuais. Talvez resida aí um dos maiores 
problemas e contradições do Programa que, instituído para potencializar a produção cultural 
da sociedade, não teve resolvida no seu desenho original a questão da continuidade dessas 
potencialização. 

A VISÃO DA REPRESENTANTE DA SEC-MG

As perguntas específicas sobre a estadualização do Programa Cultura Viva na visão do 
agente da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais foram feitas a Manuela Machado, 
diretora de Interiorização da Secretária de Estado de Cultura de Minas Gerais, que, à época da 
assinatura do convênio (2008-2009), era a responsável pela implantação da Rede no Estado 
por parte da SEC-MG. As perguntas buscaram compreender como o gestor estadual percebeu 
a implantação da rede dos Pontos de Cultura no Estado, focando em alguns pontos chaves, a 
saber: se houve desenvolvimento e fortalecimento da gestão compartilhada; se as obrigações 
da concedente (Ministério da Cultura) e as competências do convenente (Secretaria de Estado 
de Cultura de Minas Gerais) estiveram alinhadas durante o convênio e se o fortalecimento 
das relações federativas de cooperação por meio da descentralização de recursos foi efetivo.

As perguntas buscaram saber ainda qual a avaliação sobre o crescimento, a estadualização 
do Programa Cultura Viva em Minas Gerais e o desenvolvimento da gestão dos Projetos 
selecionados e conveniados.

 Para Manuela Machado, o acordo de cooperação celebrado entre União, Estado e 
Pontos de Cultura fortaleceu a gestão compartilhada, na medida em que esteve presente desde 
o início do processo, com a construção conjunta do Edital de seleção dos Pontos de Cultura 
e a participação de representantes do MINC na comissão de seleção dos projetos.
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A gestão compartilhada continuou após a implantação dos Pontos, destacando eles 
próprios como elementos dessa gestão, e tendo como interlocutor principal, segundo ela, a 
Comissão Estadual de Pontos de Cultura.

Com relação à efetividade do fortalecimento das relações federativas de cooperação, 
por meio da descentralização de recursos, a entrevistada acredita que a descentralização dos 
recursos promovida pelo Programa seja fundamental para que haja uma descentralização de 
fato da política pública. 

Questionada sobre como avalia e percebe o crescimento, a estadualização do Programa 
Cultura Viva em Minas Gerais e o desenvolvimento da gestão dos Projetos selecionados e 
conveniados, Manuela Machado acredita que o Programa se fortaleceu muito desde o início de 
sua implantação e os Pontos de Cultura tornaram-se referência de política pública no estado.

 

A VISÃO DOS REPRESENTANTES DOS PONTOS DE CULTURA

As perguntas específicas sobre a estadualização do Programa Cultura Viva na visão 
dos Pontos de Cultura foram realizadas por meio de questionário e dirigidas a três Pontos: 
Ponto de Cultura Conscienciarte, situado no Município de Paracatu, região Noroeste de MG; 
Centro de Artesanato da Região de Januária, situado no Município de Januária, Região Norte 
de Minas Gerais, e o Ponto de Cultura Kairós, situado no Município de Nova Lima, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

Nas respostas, os entrevistados pontuaram que a relação do MINC com o Programa 
Cultura Viva pelos Pontos de Cultura é realizada através da Representação Regional de Minas 
Gerais – Ministério da Cultura (RRMG-MINC), que sempre esteve atenta às informações 
importantes para o desenvolvimento e sustentabilidade dos Pontos, assessorando a equipe 
gestora nas ações desenvolvidas. 

Em relação aos contatos com a SEC-MG, os Pontos de Cultura citam que são restritas 
as informações a respeito do convênio e da documentação. Sobre os dilemas e os conflitos 
em relação aos modelos de convênios, os representantes dos Pontos de Cultura acreditam 
na necessidade urgente de mudança de formato dos convênios. As equipes técnicas das 
instituições sempre esbarram em várias questões de ordem jurídica e burocrática que o modelo 
de convênio exige.

Dos três Pontos entrevistados, duas instituições citam que, por terem a experiência de 
fazer gestão com outros convênios, têm menos dificuldade em administrarem o Convênio com 
o MINC. Um dos Pontos de Cultura citou a falta de apoio técnico da Prefeitura de sua cidade. 

Outra questão apresentada pelos entrevistados diz respeito aos constantes atrasos nos 
repasses dos recursos pelo Ministério da Cultura, quando os Pontos de Cultura eram conveniados 
com o MINC, a ponto de serem suspensas as atividades do Ponto de Cultura. Outra observação 
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quanto ao repasse do MINC se refere à Prestação de Contas parcial, exigência para que fosse 
feito o próximo repasse. 

Em relação ao Convênio com a SEC-MG – Secretaria de Estado de Cultura de MG, o 
atraso foi na 1ª parcela, sendo que as restantes foram repassadas sem problemas. Os Pontos 
citam que a contrapartida exigida pelo Estado causou insegurança na Equipe.

CONCLUSÃO

O objetivo do presente artigo foi avaliar a Estadualização do Programa Cultura Viva 
em Minas Gerais, considerando sua inserção no Plano Nacional de Cultura, utilizando-se o 
*Estudo de Caso(1) que trata da institucionalização do programa. 

A pesquisa em que se baseia o artigo foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas 
com gestores do Programa, gestores de Pontos de Cultura que se mantiveram no Programa 
após sua estadualização e agentes institucionais que atuaram no Pacto Federativo que se 
iniciou com o Programa Mais Cultura.

 Considerando que o Programa tem como princípio fomentar o protagonismo dos 
diferentes atores culturais que participam das ações culturais dos Pontos de Cultura, possibilitando 
o encontro da diversidade cultural brasileira, observa-se que ele resultou na multiplicação das 
manifestações culturais e artísticas do País. 

Apesar do cenário complexo no qual ele se instaurou, o Programa é avaliado por 
gestores e pesquisadores como uma das mais importantes ações do Ministério da Cultura. 
Isso porque, além da sua abrangência e reconhecimento de valores, na maioria das vezes não 
identificados no modelo anterior, ele ampliou o acesso à cultura por meio do envolvimento 
de diversos grupos e sujeitos nas atividades culturais organizadas, reconhecendo, ainda, 
diferentes lugares e contextos como espaços de expressão e produção cultural, estimulando 
as manifestações e multiplicando os territórios culturais conhecidos.

Em Minas Gerais não foi diferente. O Programa encontrou no Estado um cenário 
cultural rico e diversificado, que resultou em bons frutos para o Brasil e beneficiou milhares 
de pessoas, uma vez que contribuiu para a superação de dificuldades financeiras e sociais e, 
sobretudo, para a realização pessoal dos sujeitos envolvidos.

A diversidade dos projetos, que incluem desde oficinas circenses, educação ambiental, 
artesanato, música e cultura digital, atende a um público heterogêneo que compreende grupos 
ligados à cultura popular e ao movimento hip hop, comunidades negras, jovens em conflito 
com a lei e com as respectivas comunidades escolares.

Assim, por meio de cursos, convênios e ajuda financeira aos conveniados, o Programa 
Cultura Viva contribuiu para a melhoria das prestações de serviços, na medida em que os 
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atores envolvidos viam seus projetos reconhecidos e seu acesso ao público acontecendo de 
fato. Para tanto, os projetos passaram por processo de seleção, conforme modelo adotado pelo 
Programa, e os participantes tiveram acesso aos benefícios, tais como capacitação e gestão de 
projetos, oficinas de capacitação, orientação e atendimento em grupo ou individual.

 Nesse contexto, a avaliação do processo de estadualização pelos agentes do Ministério 
da Cultura, da SEC-MG e por representantes dos Pontos de Cultura demonstra que, de modo 
geral, apesar dos problemas existentes, foi favorável ao desenvolvimento do Estado e dos 
participantes.

O Programa Cultura Viva faz parte dos novos modelos de projetos e programas criados 
pelo Ministério da Cultura que objetivam reduzir a concentração das suas ações em poucos 
segmentos. Com o Cultura Viva, o Governo iniciou o diálogo com a sociedade civil e a criação 
de projetos relacionados às manifestações populares brasileiras, mobilizando um grande 
número de pessoas que passaram a se organizar.

Com o lançamento do Projeto Piloto dos Pontos de Cultura em Minas Gerais, percebeu-
se um avanço e um fortalecimento da Secretaria de Estado de Cultura na relação e gestão 
compartilhada entre a União, o Estado e os Pontos de Cultura. A seleção dos Pontos de Cultura 
foi realizada de forma a contemplar todas as 10 regiões do Estado.

Observa-se que, após a Estadualização do Programa Cultura Viva em MG, a SEC-MG 
assinou, em dezembro de 2013, o Termo de Cooperação para adesão ao Sistema Nacional de 
Cultura, dando início à construção do Plano Estadual de Cultura e reconheceu a Comissão 
Estadual dos Pontos de Cultura de MG, destinando-lhe um assento no CONSEC- Conselho 
Estadual de Cultura de MG.
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 COMPLEXIFICAÇÕES EM PROCESSOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

Jorge Luiz Teles1

Luiz Fernando Zugliani2

RESUMO: Este artigo busca analisar uma política pública de cultura a partir da 
abordagem do ciclo da política, enfatizando a dimensão da gestão. Tendo como 
base o programa Cultura Viva, serão explorados os problemas e desafios da gestão 
para a obtenção de resultados da política pública. A restrição à discussão da gestão 
apenas à etapa da implementação causa equívocos e prejudica as entregas da política 
à sociedade. Por fim, são tecidas recomendações para formulação dessas políticas.

PALAVRAS-CHAVE: Ciclo da Política; Política Cultural; Programa Cultura Viva; 
Gestão de Política.

INTRODUÇÃO

O septuagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
proclamada pela Organização das Nações Unidas, celebrado no mês de dezembro 
de 2018, requer mesmo uma comemoração especial. Deve ser contextualizado por 
reflexões à altura de sua importância nas diversas sociedades, capazes de parametrizar 
avanços na positivação dos direitos que envolvem a dignidade, a liberdade, a igualdade 
e a tolerância entre todos os participantes da vida social. Há razões diversas para 
tanto, dada a pluralidade de atores influenciados pelo documento, mas interessa 
focar em um recorte que deriva para o reconhecimento formal dos direitos culturais 
como categoria dos direitos fundamentais.

No Brasil, a consagração de vários dispositivos constitucionais na Carta 
de 1988 relacionados a direitos culturais revela que os agentes políticos souberam 

1 Doutor em Educação pela UFF, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 
Atua no Centro de Pesquisa e Editoração da Fundação Biblioteca Nacional.  E-mail: jl.teles@yahoo.
com.br.
2  Mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pelo CPDOC/FGV, Especialista em Gestão 
Pública pela EBAPE/FGV e servidor do Centro de Pesquisa e Editoração da Fundação Biblioteca 
Nacional. E-mail: zugliani@yahoo.com.br.

mailto:jl.teles@yahoo.com.br
mailto:jl.teles@yahoo.com.br
mailto:zugliani@yahoo.com.br
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aproveitar o ambiente de redemocratização instalado no país, sendo pertinente vincular a esse 
movimento as contribuições advindas da Declaração, e de documentos consequentes3, regadas 
de valiosos conceitos e diretrizes. Naturalmente, isso produziu uma atmosfera promissora e 
eletrizante para aqueles que creem que a cultura tem o condão de cooperar para a melhoria 
do processo civilizatório nas suas múltiplas dimensões.

O usufruto desses direitos culturais, entretanto, depende de um composto de fatores, 
especialmente quando o tratamos no âmbito das políticas públicas de cultura, que assumem 
papel crucial de efetivá-los. De um modo geral, a construção de políticas públicas se concentra 
em discutir e moldar princípios e finalidades, esquecendo-se muitas vezes de também privilegiar 
a arquitetura dos processos de gestão, a ponte que, a rigor, é a fiel da balança na busca pela 
realização de direitos. Ou seja, em muitos casos, elementos teóricos de boa essência, sinalizando 
salutares iniciativas públicas, acabam por coexistir com carências estruturais concernentes a 
mecanismos de implementação dessas políticas.

Não raro esse fenômeno ocorre em diversas políticas públicas, de variados temas e tipos 
de alcance. Pode-se trazer à baila um exemplo nada trivial: o Programa Fome Zero4. Um dos 
principais da história brasileira na abordagem da questão, festejado programa experimentou 
derrapagens em múltiplos campos, dada sua extensão. Na perspectiva deste artigo, pode-se 
enunciar que o arranjo institucional era pouco factível e obstaculizava sua implementação. Os 
jogos de poder e os canais de comunicação entre os níveis federativos também se afiguraram como 
sérios empecilhos à consecução dos fins, além da idiossincrasia de alguns atores ministeriais. 

Aspectos dessa natureza injetam imbróglios significativos na operação de políticas 
públicas, com resultados insatisfatórios para o ambiente político-administrativo, mas, 
principalmente, aos cidadãos beneficiários dessas políticas. Depreende-se, pois, que conceber 
planos, políticas, programas, projetos e ações conformados com os anseios sociais enseja 
sobretudo responsabilidade multidisciplinar. No terreno da cultura, ainda podemos adicionar a 
essas questões o conhecido quadro de dificuldades advindos do nosso Direito Administrativo, 
que não esporadicamente colide com a lógica que orienta a atuação da área, muitas vezes 
explicitando grave assimetria entre os mandamentos constituídos em ambos ordenamentos.

Este artigo está estruturado, além desta introdução e das considerações finais, em três 
seções. A primeira apresenta breve contextualização do ciclo de políticas públicas, com ênfase 
para a fase de implementação. A segunda busca empreender análise de uma relevante política 
cultural sob o prisma dos instrumentos e da ambiência de implementação e gestão, ainda 
que de forma perfunctória: o Programa Cultura Viva. Na sequência, propõe-se uma reflexão 

3 Como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) e a Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural da UNESCO (2002). Emendas Constitucionais de 2003, 2005 e 2012 robustecem a 
Lei Maior de 1988, notadamente os artigos 215 e 216 (Capítulo III, Seção II-DA CULTURA).
4 Fome Zero foi um programa criado em 2003, pelo governo federal, em substituição ao Programa 
Comunidade Solidária, de 1995, para o enfrentamento da fome e da miséria no país. Envolvia os três níveis 
federativos e buscava atender 44 milhões de pessoas.
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sobre a relação da formulação de políticas culturais com a gestão de políticas públicas e as 
especificidades que circunscrevem o setor.

O QUE ENFRENTAR NA CONCEPÇÃO DE POLÍTICAS 

Existe uma vasta literatura sobre como abordar analiticamente as políticas públicas. 
Dentre os diversos aspectos, um eixo metodológico ganhou destaque: a abordagem do ciclo 
da política. São vários modelos que circulam em torno da compreensão de política como 
processo com início, meio e fim, cuja existência pode ser decomposta em fases. O quantitativo 
desta divisão varia desde um modelo simples, com três etapas (formulação, implementação e 
avaliação), até perspectivas mais complexas, com muitos fracionamentos, sem, todavia, gerar 
diferenças substanciais no modelo de análise (SOUZA, 2006; FREY, 1999). Comumente, a 
proposição de Howlett e Ramesh (1995) tem predominado nas pesquisas sobre o tema no 
Brasil. Segundo estes autores, o ciclo seria composto por cinco fases, a saber: montagem da 
agenda; formulação da política pública; tomada de decisão; implementação; e avaliação.

Os modelos do ciclo de política são muito úteis, pois abordam a política pública como 
um processo dinâmico, auxiliam na separação analítica e compreensão das partes que compõem 
essa política e na forma como elas interagem e evoluem ao longo do tempo, facilitando a 
organização das informações e a apreensão do relacionamento entre essas partes. Isto permitirá 
também identificar e caracterizar mais facilmente os atores e instituições que participam, 
contribuem ou afetam esta política (HOWLETT, RAMESH & PERL, 2013). Cabe frisar que 
este é um modelo teórico, que serve como parâmetro para exames de casos reais. O uso deste 
instrumento analítico auxiliará na identificação e compreensão das possíveis causas da não 
efetivação do resultado esperado pela política (FREY, 1999). 

As aplicações desses modelos têm em comum uma ênfase na formulação do problema 
e, em segundo lugar, uma discussão sobre a implementação da política. Por exemplo, Raeder 
(2014) sistematiza a relação entre os modelos de análise de políticas públicas e os estágios 
do Ciclo de Políticas, demonstrando que a grande maioria dos modelos se debruça sobre a 
formulação da política. Em sequência, em escala menor, aparece a questão da implementação. 
De modo geral, a gestão é explorada apenas na fase da implementação e, normalmente, com 
destaque para seus problemas quando da avaliação da política. As etapas de formulação e 
tomada de decisão normalmente se pautam pela investigação de quais desenhos alternativos de 
políticas poderiam solucionar determinado problema eleito na fase de construção da agenda. 
A preocupação recai sobre custos e benefícios de cada alternativa e sobre viabilidade técnica 
e política, bem como na tradução dos objetivos escolhidos em formas concretas nos campos 
administrativo, jurídico e financeiro.

Existem vários modelos de análise destas etapas (ANDERSON, 2003; HOWLETT& 
RAMESH, 1995; RAEDER, 2014; VIANA, 1996), que dão maior ênfase a determinados 
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aspectos: uns destacam o papel das instituições governamentais, enquanto padrões estruturados 
de comportamentos; outros se focam nos grupos de interesse, em suas formas de organização e 
interação, suas características e sua lógica de ação coletiva; alguns modelos enfatizam o papel 
das elites, enfatizando as distribuições desiguais de poder e de informações e a prevalência das 
preferências da elite governante. Há diferentes formas de pensar a tomada de decisão, desde 
uma perspectiva racional, baseada na análise custo-benefício e na maximização de ganhos 
sociais (ou mesmo políticos); incremental, baseado em decisões parciais; ou até utilizando 
Teoria dos Jogos (estratégias racionais de ação e reação às ações dos demais envolvidos no 
processo), escolha pública (indivíduos agem com base em racionalidade econômica, visando 
maximizar seus próprios benefícios), ou exame sistêmico, enfocando mais as respostas aos 
estímulos do ambiente e os resultados obtidos, sem atentar para a dimensão processual. Cabe 
destacar aqui o modelo Garbage Can (“lata do lixo”) que postula que há soluções que procuram 
por problemas, ou seja, inverte a lógica racional da formulação da política (KINGDON, 1984).

Na etapa de implementação a ênfase se dá na organização dos recursos necessários 
para pôr em prática as decisões tomadas nas fases anteriores. Isto inclui mobilizar insumos 
materiais e financeiros e disponibilizar pessoas para atuar na execução da política determinada. 
A dimensão tecnológica tem ganhado destaque nesta etapa e tem facilitado alguns aspectos 
da gestão da política5. Há uma preocupação com o desenho da política mais no sentido de 
ele ter outorgado um norte claro para a iniciativa, em termos de objetivos e metas, do que 
ter especificado a gestão de forma mais completa. Em termos da relação entre o que estava 
prescrito e o que ocorre na prática, há modelos que adotam a abordagem “de baixo para cima” 
(bottom-up), ao destacar como atores centrais da formulação da política os burocratas locais, 
entendendo a implementação como processos de negociação que se dão dentro das redes de 
atores locais; e aqueles que trabalham com uma visão “de cima para baixo” (top-down), os 
quais enfatizam o papel dos formuladores de políticas, mais especificamente suas habilidades 
para gerar objetivos políticos inconfundíveis e manter o processo de implementação sob seu 
controle. Estes são extremos; há quem prefira uma combinação entre estas duas possibilidades, 
elaborando modelos híbridos (KNILL & TOSUN, 2008).

Por vezes, a etapa da implementação contraria as decisões tomadas nas etapas anteriores, 
por evidenciar que certas escolhas não são viáveis ou que demandam mais esforços e insumos 
do que o previsto. Pode ter ocorrido de os formuladores não terem atentado para as mudanças 
necessárias na organização que irá implementar a política, principalmente no tocante à divisão de 
atribuições e atividades. Igualmente ocorre o esquecimento da dimensão da comunicação, levando 
a um conhecimento insuficiente ou até inexistente da política e sua forma de implementação 
por parte dos atores que a executarão. Estes descolamentos entre desenho e prática apontam 

5  Neste sentido, destaca-se a importação de boas práticas de outras políticas, como empréstimos de 
sistemas de gestão de informações etc. Daí a importância de se observar a avaliação de outras experiências quando 
da formulação da política enfocada. Isto possibilita ganhos com os acertos e também evitar repetição de erros ou 
equívocos já cometidos por outras iniciativas públicas.
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para tópicos que poderiam ter sido mais bem apreciados anteriormente, caso a dimensão da 
gestão fosse considerada desde a primeira etapa do ciclo da política.

No presente artigo, defende-se que a gestão não é apenas uma forma de fazer na prática, 
mas deve também figurar entre os itens formulados durante a configuração da política. Deixar 
a reflexão sobre a gestão somente para o momento da implantação é comprometer a execução 
da política desde sua origem.

Neste sentido, a gestão passa a ser compreendida de forma transversal às etapas da 
abordagem do Ciclo da Política. Iniciando desde a formulação da política, as decisões sobre 
a estrutura e funcionamento da gestão irão impactar o desenho dessa política, antecipando 
uma série de possíveis percalços e permitindo um ajuste preventivo. Este prognóstico permite 
adequar de antemão a gestão da política tanto ao conjunto de possibilidades e dificuldades 
oferecidas pelo arcabouço institucional, quanto a certos estrangulamentos e desafios a serem 
superados quando da execução do planejado na vida real. Os delineamentos que não fazem 
dialogar a proposta de gestão com a estrutura do órgão executor e a realidade na qual ocorrerá 
a intervenção concorrerão para recrudescer problemas e calcificar embaraços. Os resultados 
estarão aquém dos almejados também em função deste descolamento entre desenho da política 
e formatação de sua gestão.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA: REALIDADE E HORIZONTE

A despeito da significativa expansão dos direitos culturais, que teve como marco os 
dispositivos insertos na Carta de 1988, a desejável ampliação do cardápio de políticas públicas 
de cultura só começa a ser verificada, efetivamente, a partir dos anos 2000. A essa altura o 
país já experimentava em boas doses as salutares noções voltadas à compreensão do ciclo 
que caracteriza as políticas públicas, o que era reforçado pelas diretrizes que estampavam o 
Plano Diretor de Reforma do Estado de 1995. Os argumentos que pregavam a melhoria do 
quadro gerencial do Estado brasileiro, entretanto, raramente encontraram adeptos nos campos 
político e da administração, mesmo com a destacada atuação governamental da época. Sequer 
o aparato jurídico editado foi capaz de induzir a esperada performance. Com tudo isso, 
ainda que se evite a generalização, políticas de diversos setores padeceram em processos de 
implementação, como até hoje se constata.

No sistema federal de cultura não foi diferente. Políticas culturais de extremo relevo 
social, ao saírem do plano teórico esbarravam em óbices jurídicos, burocráticos e até mesmo 
aqueles advindos do meio político, gerando resultados menos satisfatórios do que obviamente 
se pretendia. A questão ainda se torna mais complexa sob o viés da implementação quando 
tratamos de políticas que se propõem a abarcar as três esferas de governo. Exemplos de 
importantes políticas culturais de caráter federativo devem ser resgatados, como o Programa 
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Arte, Educação e Cidadania – Cultura Viva (PCV)6, de 2004, que dez anos depois, por meio 
da Lei nº 13.018/14, se transformaria em Política Nacional de Cultura Viva (PNCV); o Plano 
Nacional do Livro e Leitura (PNLL), inicialmente instituído por meio da Portaria Interministerial 
nº 1.442/06 e, depois, pelo Decreto nº 7.559/11. Hoje, o tema encontra-se em moldura de lei 
(nº 13.696/18); e o Programa de Aceleração do Crescimento – Cidades Históricas (PAC-CH), 
de 2009, voltado à preservação do patrimônio cultural.

Com efeito, da mesma forma que é necessário enaltecer a excelente qualidade programática 
proposta por essas políticas, parece oportuno assinalar, valendo-se da experiência do PCV, 
tanto por sua capilaridade como pelo selo de excelência que adquiriu no universo cultural, 
algumas fragilidades que emergiram no processo de implementação. Poder-se-ia fazer esses 
apontamentos a partir das evidências empíricas das três políticas, mas muitas delas apresentariam 
convergências ou similaridades de estilo, o que tornaria exaustivo para o leitor por acrescentar 
pouca substância ao que se intenciona aduzir. O objetivo aqui é apenas provocar no que 
tange à gestão ponderações acerca da aguda interdependência entre as etapas de formatação 
conceitual e implementação da política, e, sem desperdiçar essa mesma visão sobre as demais 
etapas do ciclo de políticas públicas, ressaltar o quão é indispensável e producente pensá-las 
de maneira conjunta logo no início dele, tal como se propôs na primeira seção deste artigo.

Desde sua criação em 2004 e durante os primeiros anos de atividades, por mais que 
o ambiente de encantamento e empoderamento fosse fortalecido, inúmeros entraves no que 
toca à implementação foram observados. A dimensão federativa do PCV demonstrou que a 
manutenção de uma ação governamental desse porte, por meio da capilaridade territorial em 
todas as regiões do país, não poderia ser gerenciada por uma pequena secretaria alocada no 
Ministério da Cultura. Era preciso exercitar a chamada “gestão compartilhada” e dividir a 
responsabilidade com estados e municípios (RIBEIRO e BRASIL, 2016, p. 18).

Analisando o PCV, Barbosa (2009, p. 284) desvela que, “apesar do êxito do programa, 
sua gerência assinala diversos problemas referentes à inexistência de estruturas formais 
adequadas”. Enumerando as causas, destaca o fato de que apenas “38% do quadro de pessoal 
envolvido diretamente com a gestão do programa é de servidores”. Também enfatiza que “a 
alta rotatividade dos quadros terceirizados dificulta a criação de uma rotina e de uma equipe 
que domine os procedimentos de forma qualificada”. Ademais, ainda aponta disfunções 
na celebração de convênios, “em especial pelas interpretações divergentes de normas, 
inadimplência dos proponentes ou não atendimento de documentação obrigatória”. Não bastasse 
essas dificuldades, realça a “inexistência de norma legal que fundamente especificamente o 
relacionamento do Estado brasileiro com entidades da sociedade civil, com baixo nível de 
organização/institucionalização”.

6  Anteriormente denominado “Educação, Cultura e Cidadania”, o programa, criado pela Portaria MinC nº 
156, de 6 de julho de 2004, busca fortalecer o protagonismo cultural da sociedade brasileira e atua por meio do 
apoio, da valorização e da dinamização das culturas tradicionais e comunitárias cujos agentes principais são grupos 
e associações periféricas, promovendo sua articulação com meios modernos e tecnológicos de produção e difusão 
cultural. Essas diretrizes assumem forma nos Pontos e Pontões de Cultura.
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A gestão do Programa não seguiu uma marcha homogênea, linear, ou mesmo sem 
maiores obstáculos. Inúmeros foram os contratempos e tensões enfrentados ao longo do 
processo. Alguns deles foram os atrasos em repasses financeiros, os inexoráveis entraves na 
prestação de contas dos recursos, a instabilidade e insegurança quanto à continuidade das 
ações pelas organizações, entre outros. Dificuldades próprias do processo de adequação entre 
tipologias, formas de tratamento governamental e diálogo com grupos sociais oriundos das 
mais diferentes realidades. Acrescente-se a isso um campo de atuação com características 
informais e pouco institucionalizadas. O ineditismo da proposta não escondia as diversas 
dificuldades em sua implementação (RIBEIRO e BRASIL, 2016, p. 16; 21).

 Na avaliação do PCV7 coordenada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) no decorrer dos anos de 2007/8, bem como naquela consignada no texto “As Múltiplas 
Redes do Programa Cultura Viva”8, produzido e editado, em 2017,  pelo mesmo Instituto, 
tem-se que a lista de adversidades identificadas no cenário de implementação do Programa 
não é tímida, consoante se verifica na abordagem descrita no Quadro 01, que, frise-se, não 
esgota o repertório de incapacidades institucionais verificadas no curso de implementação. 
Essa realidade parece denotar que no esforço de formulação dessa política, em seu estágio 
realmente embrionário, variáveis cruciais ao bom desempenho do Programa, somente agora 
detectadas, correram à margem de um adequado tratamento político, técnico e administrativo.

Quadro 01: Programa Cultura Viva e seus problemas

Componente Descrição do Problema

Marco Jurídico

Reflexão sobre a conveniência de institucionalizar o Cultura Viva 
por meio de uma lei, na expectativa de torná-lo uma política pública 
de Estado, estabilizando-o. Enfrentar o problema dos significados 
do Projeto de Lei Cultura Viva, que propõe atualmente o desenho 
de uma política nacional e não apenas a institucionalização do 
programa, conforme a proposta original. Relatórios da CGU apontam 
falhas no processo de gestão e na prestação de contas, bem como 
gargalos nos fluxos burocráticos.

Recursos 
Orçamentários e 
Financeiros

Atrasos sistemáticos nos repasses de recursos; contingenciamento 
orçamentário e financeiro.
Dificuldade na aprovação de relatório de prestação de contas.
Defasagem de registro no Sistema de Convênios (Siconv) e no 
Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (SalicWeb).

Recursos 
Humanos

Fragilidades quanto à estrutura interna burocrática de fluxo e de 
pessoal para o acompanhamento dos editais e convênios.
Número insuficiente de funcionários estáveis e alta rotatividade.

7 Ver “Cultura viva: avaliação do programa arte educação e Cidadania”. Disponível em: http://www.ipea.
gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_cultura_viva.pdf. Acesso em: 31 jan. 2019.
8  Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7441/1/td_2273.PDF. Acesso em: 31 jan. 
2019. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_cultura_viva.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_cultura_viva.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7441/1/td_2273.PDF
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Convênios 

Inexperiência quanto aos procedimentos burocráticos decorrentes das 
obrigações constantes dos editais.
Ausência de diagnóstico quanto à demanda real da sociedade por 
recursos.
Ausência de sistema eficiente e contínuo de monitoramento, 
acompanhamento e avaliação dos planos de trabalho de convênios 
diretos e de convênios com entes parceiros.
Necessidade de vincular as políticas descentralizadas a sistema de 
monitoramento do programa.
Necessidade de construção de espaço de participação social 
ampliada.

Editais de Prê-
mios

Instruções precárias quanto aos procedimentos burocráticos 
decorrentes das obrigações constantes dos editais.
Utilização do prêmio em substituição aos convênios – prêmios 
híbridos, em parte restritos aos pontos.

Editais de Bolsas Instrução precária quanto aos procedimentos burocráticos decorren-
tes das obrigações constantes dos editais.

Sustentabilidade 
do Programa

Estrutura burocrática inadequada e insuficiente para garantir um 
fluxo operacional ao programa.
Estrutura burocrática inadequada, provocando operacionalidade 
deficiente e inabilitando organizações da sociedade civil.

Redes

Indefinição sobre quem integra as redes e quais os papéis de 
cada ator que as integra. Definição de plano de comunicação. 
Instrumentos de coordenação de atividades. Necessidade de construir 
relações de confiança e reconhecimento mútuo entre os atores.

Fonte: Ipea9

Ressalvas sobre as deficiências que orbitavam no modo de operação foram corporizadas 
por vários autores em diferentes análises. Barbosa da Silva e Labrea (2017, p. 26), por exemplo, 
exprimem que

[...] muitas políticas não sobrevivem à falta de ousadia, outras tantas não sobrevivem 
à incapacidade de previsão controlada dos problemas que decorrem das opções 
realizadas. Estas decisões deixaram heranças, e o olhar de curto prazo significou a 
necessidade de gastos de tempo, energia e recursos no longo prazo, recursos ainda 
hoje mobilizados para resolução de pendências históricas.

Conquanto o Programa tenha empolgado aqueles que se envolveram em sua implementação, 
foram rotineiras, de acordo com o Relatório nº 22/15 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado Federal10, “as críticas aos aspectos básicos do programa em termos de políticas 

9  Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7441/1/td_2273.PDF Acesso em: 31 jan. 
2019.
10 Disponível em: http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/dc49b08e-8a5c-41df-a723-
143fa9d8445a. Acesso em: 31 jan. 2016. Esse documento registra que o “programa Cultura Viva é uma das 
políticas mais capilarizadas do Ministério da Cultura, atingindo mais de 4.500 Pontos, em todas as unidades da 
federação, 1.000 municípios e mais de milhões de beneficiados”. No documento denominado “Balanço de Gestão 
2016-2018” produzido pelo MinC, informa-se a existência de 3.962 Pontos de Cultura, reconhecidos e mapeados. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7441/1/td_2273.PDF
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/dc49b08e-8a5c-41df-a723-143fa9d8445a
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/dc49b08e-8a5c-41df-a723-143fa9d8445a
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públicas, ou seja, no que se referia à sua capacidade de coordenar as ações e fazer com que os 
atores atuassem em direções comuns e consistentes”. Ou seja, tantas questões proeminentes 
em jogo que, evidentemente, não fugiriam do escopo de inspeção atribuído aos órgãos de 
controle, como a Controladoria-Geral da União (CGU), que apontou em relatórios falhas no 
processo de gestão e na prestação de contas, bem como gargalos nos fluxos burocráticos. 

 Mas tamanha pressão, de todos os lados, já se acumulava na trajetória do Programa 
desde seus primeiros passos: havia movimentos definitivos para que se empreendesse a correção 
de rotas. Isso explica a criação do GT Cultura Viva, formalizado pela Portaria nº 45/2012. 
A intenção advinha da patente necessidade de se repensar o PCV, a partir de um complexo 
roteiro de profusas dimensões que desse ênfase primordialmente a uma proposta estratégica 
focalizada nos métodos de gestão. O desafio era duplo, pois recaía em um Programa com quase 
uma década de estrada e em franca expansão. Em suma, aspectos atinentes ao seu desempenho 
gritavam por redesenho11 condizente com as expectativas fartamente disseminadas no tecido 
social.

 Na sequência dos trabalhos do GT, sanciona-se a Lei nº 13.018/14, instituindo a Política 
Nacional de Cultura Viva (PNCV). Com ventos jurídicos ambiciosos, o Programa assume de 
vez um lugar no seleto grupo de políticas de Estado. Para além dos valorosos objetivos de 
ampliar o acesso da população brasileira às condições de exercício dos direitos culturais, os 
novos mandamentos legais fazem contemplar medidas de desburocratização e de simplificação 
da implementação desta política pública nos Pontos e Pontões de Cultura. Mais tarde, em 11 de 
maio 2016, edita-se a Instrução Normativa nº 08, para dispor sobre procedimentos relativos a 
essa Lei, explicitando que a implementação da PNCV contribui para o cumprimento das metas 
do Plano Nacional de Cultura – PNC12, estabelecido pela Lei nº12.343, de 2 de dezembro de 
2010, e da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 
promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007.

 Avanços elogiáveis contidos nos ditames legais e normativos encontram nos mecanismos 
de implementação suas mais notáveis resultantes, com realce para instrumentos inovadores, como 
a Autodeclaração dos Pontos de Cultura (Termo de Adesão à PNCV) e o Termo de Compromisso 
Cultural (TCC), que passam a gerar um ambiente mais célere e desburocratizado dos trâmites 
correlatos. A derrocada da lógica proveniente dos termos de convênio, que conectava o Estado 
às entidades culturais ou coletivos culturais certificados, dá lugar a práticas mais saudáveis 

11   Em uma publicação de 2013, em site próprio, o Grupo “Viola de Bolso: arte e memória cultural” profere 
uma ácida crítica relacionada ao redesenho, dizendo que “nada mais é do que uma atitude reacionária contra a 
ação criativa e libertária das comunidades culturais, tentativa em vão de modelar o imodelável; regular no sistema 
o anti-sistêmico por natureza e tornar cinza a beleza das cores e fitas das culturas identitárias, sua face e os seus 
cantos impossíveis de resignação”. Disponível em: http://violadebolso.org.br/2013/04/ pro-caso-dos-pontos-de-
cultura-ouvir-a-ministra-e-nao-ouvir-futuro-algum/. Acesso em: 01 fev. 2019.
12  Meta 23: alcançar, até 2020, 15 mil Pontos de Cultura em funcionamento, compartilhados entre o 
Governo Federal, as Unidades da Federação (UF) e os municípios integrantes do Sistema Nacional de Cultura 
(SNC). Entretanto, é difícil supor que será atingida, visto que hoje, a dois anos do prazo, esse número não chega a 
30%.

http://violadebolso.org.br/2013/04/ pro-caso-dos-pontos-de-cultura-ouvir-a-ministra-e-nao-ouvir-futuro-algum/
http://violadebolso.org.br/2013/04/ pro-caso-dos-pontos-de-cultura-ouvir-a-ministra-e-nao-ouvir-futuro-algum/
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quanto a processos de prestação de contas e a repasse de recursos. Os Pontos de Cultura não 
precisam mais estar ligados à entidade com registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ). A utilização da certificação simplificada das entidades e coletivos como Pontos de 
Cultura por meio da autodeclaração ampliará a escala, dará visibilidade e democratizará ainda 
mais esta experiência, alcançando os mais diversos segmentos da diversidade cultural.

A RELEVÂNCIA DA PERSPECTIVA CUSTOMIZADA

A narrativa articulada até este ponto impele-nos a trabalhar esta seção, de forma 
conveniente e oportuna, como um conjunto de lições que merecem ser observadas na técnica 
de formulação de políticas culturais. A breve análise atinente ao PCV permite-nos inferir que 
não há espaço para se conceber políticas culturais baseando-se estritamente naquilo que se 
costuma chamar de parte substantiva da política, responsável pelos insumos norteadores da 
ação pública. Viu-se que as etapas que compõem o ciclo de uma política, independentemente 
dos modelos consagrados pela literatura, servem tão somente para oferecer uma visão didática 
do processo, e que a complexa engrenagem que caracteriza a fase de implementação exige 
de forma inequívoca um tratamento tempestivo e conjugado com a parte conceitual, como se 
depreende da Figura 01.

Figura 01: Gestão no Ciclo de Política

Fonte: Elaborado pelos autores

Mas também é importante sobrelevar que inexiste ingenuidade nesse raciocínio. 
Ajustar o motor antes da largada não significa garantias integrais de que o carro se livrará 
de problemas no percurso. Mas certamente atuar com métodos mitigatórios no desenho de 
políticas culturais surge como algo basilar para que se vislumbre resultados mais efetivos. 
Essa lógica contribui objetivamente para substituir os rotineiros mecanismos de reciclagem 
de atos, técnicos e jurídicos, que originalmente tanto ajudam a comprometer o resultado da 
intervenção, muitas vezes provenientes de decisões desestruturadas e equivocadas, ou mesmo, 
e principalmente, da ausência delas no momento apropriado. Na abordagem do tema, Brasil 
(2009, p. 06) descreve que,
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nesse contexto, uma boa gestão é aquela que alcança resultados, independentemente 
de meritórios esforços e intenções. E, alcançar resultados, no setor público, é atender 
às demandas, aos interesses e às expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou 
organizações, criando valor público. No entanto, os resultados não acontecem por 
acaso, pois governos, organizações públicas, políticas, programas e projetos não são 
auto-orientados para resultados. Assim como, também não basta apenas definir bem 
os resultados, pois não são autoexecutáveis. Portanto, a implementação passa a ser a 
variável crítica.

Com toda essa carga histórica, é imperativo repensar paradigmas desgastados que 
insistem em oferecer disfuncionalidades no manejo de políticas culturais. As práticas de gestão 
pública usualmente perfilhadas já acusaram o golpe da ineficiência, urgindo a remodelagem 
de postura, sobretudo dos atores políticos, cujas competências constituem um dos principais 
campos de viabilização do novo cenário jurídico-operacional reclamado há tempos pela 
máquina pública, como também pelos protagonistas parceiros. O teimoso desconforto que 
permeia a condução de políticas culturais decorre de uma diversidade de fatores, muitos deles 
conhecidos.

Em um contexto mais amplo, parece difícil avaliar se o que falta à criação de 
ferramentas mais plausíveis no tocante à implementação é a sensibilidade de tais atores ou 
se é a inépcia de alguns gestores e agentes culturais que detém poder, mas não aproveitam 
os espaços próprios de diálogo e convencimento. Ao que tudo indica, tirando uma média dos 
respectivos comportamentos, talvez seja possível arriscar uma conclusão: há colaboração 
mútua para a demora no estabelecimento de uma nova ordem, capaz de promover condições 
mais consentâneas com o plural universo da cultura e com tudo o que ela se relaciona. E é 
importante esclarecer que essa discussão não pode se cingir a políticas culturais de caráter 
federativo, obviamente, cujo PCV emerge como referência e sinal de alerta. Deve estender-se 
a todo e qualquer tipo de ação estatal, incluindo a gestão de programas mais localizados ou 
pontuais, como também de instituições públicas culturais de pequeno a grande porte.

De todo modo, a política cultural ora focalizada assume representações particulares com 
enorme potencial para designar a instrumentalização do debate em torno da construção de um 
modelo empírico que privilegie a autonomia requerida por todas as camadas do fazer cultural. 
Já está provado que a formatação jurídico-legal disponível muito mais agride a política cultural 
no curso de sua execução do que a alberga. De que adiantam normas gerais à administração 
pública se a singular dinâmica da gestão cultural naturalmente fornece repelentes a esses 
mandamentos? Dez anos se passaram para que o PCV pudesse desfrutar de uma razoável 
taxionomia de implementação. Mas olha o custo disso aos cofres públicos e à sociedade. Além 
de manuais jurídicos densos e impróprios à atividade, que contaminam a trajetória das políticas 
culturais, modismos gerenciais só poderiam ser incorporados às políticas após palpável análise 
dos riscos envolvidos. Mesmo assim, duvida-se de que possam ser aproveitados sem rearranjos.
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A capacidade criativa que tipifica os empreendedores culturais, e sublima o setor, 
impõe-se como inescusável também nas arenas de formulação de molduras executivas – a 
instruir políticas ou instituições –, em que cada uma possa assumir uma especificação talhada 
para seus fins. Esse esforço deveria desaguar em normativos que passariam a orientar as ações 
correlatas, sob uma perspectiva customizada. É fato que as raízes institucionais ainda não 
estão preparadas para lidar com essa nova realidade, mas o aprendizado extraído do PCV – e 
de tantas outras experiências havidas desde os anos 2000 – poderia muito bem encorajar as 
autoridades a almejar e a consagrar a inovação que ora se intenciona propor. Além do mais, 
encarnar decisões com essa linhagem de enfoque e de providências facilitaria as atribuições 
de todos os envolvidos, como gestores, a classe artística e cultural, os cidadãos-clientes, bem 
como os órgãos de fiscalização, que passariam a contar com regras mais harmonizadas e claras 
para o ofício de avaliação de condutas e resultados. Adversidades sempre ocorrerão, como 
anteriormente asseverado, porém é inadiável a mudança de mentalidade organizacional no 
sentido profilático da fabricação de políticas e da gestão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo procurou demonstrar, por meio de estudo de um caso concreto de política 
pública cultural, que a gestão não pode ser vista apenas como um desdobramento do desenho 
escolhido para a política pública que ocorre a posteriori de modo automático. A etapa de 
formulação de uma política em qualquer área de atuação deverá contemplar não apenas os 
itens tradicionais, tais como produto, resultado esperado e ações necessárias, mas também 
deverá se debruçar sobre o “como fazer” esta política do ponto de vista da gestão. Caso a 
instituição responsável não seja a executora, estas questões se tornam ainda mais complexas 
e a resposta a elas se mostra capital.

As relações entre os arranjos institucionais e o conteúdo das políticas públicas por vezes 
é tratado na literatura sem que se dê o devido destaque à questão da gestão. A complexificação 
que o modelo federativo brasileiro traz para a formulação da política, por sua vez, não 
permite que se prescinda da estruturação da gestão já durante a etapa de formulação. Pela sua 
especificidade, o pacto federativo brasileiro apresenta uma série de desafios para a gestão de 
políticas, pois não há definição clara de papéis em todas as áreas, sendo a cultura um exemplo 
cabal da existência de zonas cinzentas. O sombreamento entre os níveis governamentais se 
soma ao conturbado relacionamento entre Estado e sociedade civil, tornando a modelagem 
da política algo que fatalmente necessitará ser corrigido durante a etapa de implantação. Isto 
gera um custo de aprendizagem acima do esperado quando da formulação da política. Além 
de demandar mais tempo para os ajustes, também incidirá sobre o uso dos recursos, pois 
onerará mais tanto o uso do tempo da equipe quanto ensejará desperdícios de outros recursos, 
podendo até, em última instância, provocar a inviabilização da política já no médio prazo. Por 
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mais que se dê ênfase à gestão depois da implementação, o fato de tê-la ignorado durante a 
formulação pode vir a marcar uma política como natimorta.

Todas as políticas requerem esta calibragem a priori da dimensão da gestão desde sua 
formulação. As especificidades da área da cultura tornam esta questão ainda mais crucial. Os 
problemas eleitos para enfrentamento pelo poder público nesta área demandam um casamento 
afinado entre boas ideias e práticas factíveis, entre objetivos significativos para a concepção 
de cultura como direito e as responsabilidades governamentais com os princípios de eficiência, 
eficácia e efetividade. O uso de recursos públicos deve estar orientado pela lógica do direito, 
da liberdade de expressão e criatividade, mas igualmente pelos princípios constitucionais de 
equidade, economicidade e garantia da fruição da cultura por cada brasileiro.

Isto requererá uma sintonia fina entre formulação e implementação, sendo devidamente 
costurada pela dimensão da gestão, com arremate de participação dos interessados e acabamento 
a muitas mãos entre os que dominam as técnicas de gestão e aqueles que tem a inspiração 
artística. Portanto, uma boa política cultural começa desde a etapa de formulação até a 
avaliação envolvendo todos estes sujeitos no processo de tomada de decisão. Como fazê-lo? 
Eis a questão. A gestão deverá ser artesanalmente delineada e conduzida dialogicamente, 
costurando expertise e liberdade artística em uma abordagem processual, contínua, perene, 
ao mesmo tempo em que dinâmica e sempre retroalimentadora do processo de tomada de 
decisão, durante todo o percurso.

Nessa esteira, a confecção de leis e normativos apropriados às especificidades de 
cada programa e/ou instituição, abraçando a ideia de orientar a política sob a prática da 
customização, não só é demasiadamente necessária, como é o único caminho capaz de refrear 
desperdícios diversos que tanto avariam as políticas. É preciso, porém, que isso seja o exercício 
de partida, a fim de afastar ao máximo as demandas por retificações de escalas e trajetos. Este 
é o desafio para formuladores, gestores, executores e formadores de opinião na área cultural, 
exigindo aprendizado contínuo e postura aberta para intercâmbio de ideias e práticas, bem 
como para novas experimentações de gestão em políticas culturais.
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O LUGAR DA CULTURA NO GOVERNO BRASILEIRO 

Ana Lúcia Pardo1

Steven Dutt Ross2

RESUMO: Qual o orçamento do Ministério da Cultura? Como se dá a distribuição, 
interna e externa, do orçamento federal destinado à área de Cultura? Que lugar 
ocupa a Cultura em relação às demais áreas na ordem de prioridades do governo 
atual? Essas e outras questões são analisadas neste trabalho tomando por base 
o levantamento de dados e informações a cerca da execução orçamentária do 
Ministério da Cultura, no período de 2001 a 2018. O Método foi dividido em 03 
etapas: 1) Baixamos os dados do SIAFI e do portal da transparência, 2) Concatenar 
as dezoito bases de dados em um único banco de dados com 251.185 linhas; 3) 
Deflacionar utilizando o IPCA os valores empenhado, liquidado e pago na função 
Cultura. Os valores do Ministério da Cultura e do Fundo Nacional de Cultura 
diminuem a cada ano. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, ministério, orçamento, Estado, governo, sociedade 
civil.

INTRODUÇÃO

Este trabalho, que propõe ser apresentado no X Seminário Internacional de 
Políticas Culturais, realizado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, pretende fazer 
uma abordagem a cerca da execução orçamentária do Ministério da Cultura, nos 
anos de 2001 a 2018, tomando por base uma pesquisa de levantamento de dados e 
informações colhidas neste período. 

1 Pós doutoranda em Cultura e Territorialidades  (PPCULT/UFF), doutora e mestre em 
Políticas Públicas e Formação Humana (PPFH/UERJ). Gestora cultural, atriz, jornalista. Professora 
da Pós Graduação em Produção Cultural da Universidade Cândido Mendes. Curadora e coordenadora 
de ciclos internacionais de cultura e pensamento. Site: http://lattes.cnpq.br/1241080975580754/  
 Pós-doutorando em Engenharia Civil (UFF), doutor em Engenharia de Produção (UFF), mestre em 
Administração Pública (EBAPE/FGV) e graduado em Estatística (ENCE/IBGE). Cientista de Dados 
com ênfase em programação em R e Python. Professor de Métodos Quantitativos da UNIRIO. Site: 
http://lattes.cnpq.br/2970110332151340

http://lattes.cnpq.br/1241080975580754/
http://lattes.cnpq.br/2970110332151340
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Na análise, busca-se também avaliar a repercussão, na imprensa e nas mídias sociais, 
percebida no setor cultural em torno das tomadas de decisão do governo federal que culminaram 
na extinção da pasta do Ministério da Cultura substituída por uma Secretaria Nacional de 
Cultura.  Qual o orçamento do Ministério da Cultura? 

Como se dá a distribuição, interna e externa, do orçamento federal destinado à área de 
Cultura? Que lugar ocupa a Cultura em relação às demais áreas na ordem de prioridades do 
governo atual no momento em que se extingue a pasta do Ministério para dar lugar à criação 
de uma Secretaria? Essas e demais perguntas nos movem na verdade à tentativa de buscarmos 
entender uma questão central que atravessa todo o percurso trilhado neste trabalho: qual o 
lugar da Cultura no governo brasileiro? No que diz respeito ao valor e distribuição interna e 
externa do orçamento da Cultura, começamos por nos indagar: qual o tamanho do Orçamento 
do Ministério da Cultura - MinC? O orçamento do MinC está diminuindo? O Quanto está 
diminuindo? Qual distribuição do orçamento interno do MinC em suas fundações vinculadas, 
instituto e na Agência de Audiovisual? (Agência Nacional de Cinema - ANCINE, Fundação 
Nacional de Arte - FUNARTE, Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB, Fundação Cultural 
Palmares FCP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Fundação 
Biblioteca Nacional – FBN e a autarquia Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, autarquia 
que administra 29 museus federais em 09 estados brasileiros).

 Entendemos que os indicadores têm como finalidade oferecer uma visão sintética e 
imediata de processos complexos, sinalizando tendências e resultados. São parte do processo de 
exploração da realidade para a compreensão de sua estrutura causal. Por outro lado, permitem 
revelar a complexidade de fenômenos como índices, que sinalizam rotas e caminhos, mas 
não substituem a complexa fundamentação teórica e a estruturação do conhecimento prático 
e intuitivo do próprio fenômeno (BARBOSA, 2009, p.109).  

SOBRE O MINC

 Antes de apresentar os dados sobre o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 
diferentes períodos, consideramos relevante trazer um breve histórico do MinC desde a sua 
criação perpassando por momentos de ascensão e também de queda com sucessivas tentativas 
de extinção da pasta. O Ministério da Cultura (MinC) foi  criado em 15 de março de 1985 pelo 
decreto nº 91.144 do Presidente da República José Sarney. Antes as atribuições desta pasta 
eram de autoridade do Ministério da Educação, que de 1953 a 1985 chamava-se Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). Ou seja, durante todo o período da ditadura o MinC esteve 
subordinado a outro ministério. Com o fim da Ditadura, o presidente José Sarney (PMDB) 
retomou a pasta do Ministério da Cultura cuja atribuição era incentivar e regulamentar boa 
parte da produção cultural no Brasil. 
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Porém, em 1990, o presidente Fernando Collor (PRN), decidiu extinguir o Ministério 
da Cultura transformando o MinC em uma secretaria de cultura. Mas passados dois anos, em 
1992, o então presidente Itamar Franco (PMDB) ressuscitou o MinC, com a Lei 8.490/1992, 
ficando responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão das atividades culturais; 
formulação e execução da política cultural; e proteção do patrimônio histórico e cultural 
brasileiro. Já em 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) começou a aumentar 
os investimentos em cultura. O governo de FHC fomentou o renascimento do cinema nacional. 
E passou também a ser responsável pela aprovação da delimitação das terras dos remanescentes 
das comunidades dos quilombos, bem como determinar as suas demarcações, que serão 
homologadas mediante decreto. 

 Na administração do presidente Lula (PT), o MinC ampliou o atendimento de demandas 
específicas de fomento passando à implementar políticas culturais. Em sua gestão, Lula 
estabeleceu um orçamento crescente para a pasta com os ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira. 
No mandato da presidente Dilma, de 2011 a 2016, que contou com as ministras Ana de Hollanda 
seguida de Marta Suplicy, o ritmo de investimento das áreas de cultura caiu, embora tenha se 
mantido viva a pasta do Ministério.

 Após a admissibilidade do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff 
no dia 12 de maio de 2016, o presidente em exercício Michel Temer (PMDB), na condição de 
chefe interino do Executivo não demorou mais que um dia para realizar fortes mudanças na 
condução da política brasileira. Entre elas, a extinção do Ministério da Cultura, uma das mais 
rechaçadas pela sociedade. Sob a desculpa de enxugar a máquina pública, Temer relegou o MinC 
a uma pasta para ser fundida com a de Educação, a ser abrigada com o status de secretaria, 
administrada pelo  deputado, que tornou-se ministro, Mendonça Filho (DEM-PE). O impacto 
causado pelo fim do Ministério da Cultura afetou o país como um todo. Contrários à extinção 
do MinC, artistas, ativistas, políticos e cidadãos se mobilizaram em todo o país. Ao mesmo 
tempo que a Cultura foi desprestigiada pelo governo Temer no início de sua gestão, quando 
decidiu extinguir a pasta e abrigá-la junto ao Ministério da Educação, a forte reação do setor 
cultural levou o presidente a voltar atrás. Desgastado pelo bombardeio disparado contra a sua 
medida e o forte movimento de artistas e demais trabalhadores da Cultura com a Ocupação 
dos prédios do MinC nos 27 estados, e num país ainda sob o efeito pós-impeachment, Michel 
Temer foi obrigado a recuar de sua decisão e a retomar a existência do MinC nomeando 
Marcelo Calero para assumir a pasta. 

 Mas, no dia 18 de novembro de 2016, o MinC voltou às manchetes de jornais com a 
demissão de Calero ao denunciar o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima 
acusando-o de tráfico de influência para liberar uma obra em Salvador em uma área tombada 
pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Para substituir Calero, 
Temer nomeou como ministro Roberto Freire (PPS), que, embora considerado sem experiência 
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no setor e uma política definida, defendeu o encolhimento do modelo ministério para o modelo 
secretaria. 

 Assim como Temer, uma das primeiras medidas do de Jair Bolsonaro (PSL) ao assumir 
a presidência do país foi decretar o fim do Ministério da Cultura.  Bolsonaro cumpriu uma de 
suas promessas de campanha eleitoral e extinguiu no dia 02 de janeiro, por meio da Medida 
Provisória 870/2019, o Ministério da Cultura (MinC), que perdeu a configuração de ministério 
e transformou-se numa secretaria subordinada ao recém-criado Ministério da Cidadania, com 
o nome de Secretaria Especial de Cultura sob o comando de José Henrique Medeiros Pires. 
O novo ministério também abarcou os extintos ministérios dos Esportes e Desenvolvimento 
Social que, assim como a de Cultura, foram rebaixados de antigos ministérios a secretarias. 

 Osmar Terra (MDB), ministro da Cidadania minimizou essa mudança dizendo que a 
fusão das três pastas não as fariam perder sua força. Em seu discurso de posse, ele disse que 
os antigos ministérios não foram extintos, mas apenas reunidos em um grande ministério. 
Espera-se que as políticas culturais que já vinham exíguas não acabem de vez no país. Em 
contraposição, o cantor e compositor Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura entre 2003 e 
2008, lamentou essa decisão declarando ao jornal El País que o Brasil “teria mais condições 
de responder às demandas da cultura” com a manutenção do ministério (MUSILLI, 2019)2.

 Vale ressaltar a importância da Lei nº 12.343/2010, que aprovou a criação do Plano 
Nacional de Cultura e estabeleceu o Sistema Nacional de Cultura, um modelo de gestão 
e promoção de políticas públicas de cultura que pressupõe a ação conjunta dos entes da 
federação (governos federal, estadual e municipal) para democratização do setor.  Para isso, o 
MinC vinha firmando acordos de cooperação com estados, municípios e o Distrito Federal. A 
implementação do Sistema Nacional de Cultura faz parte das metas e ações do Plano Nacional 
de Cultura (PNC), que estabelece diretrizes e ações de incentivo à cultura. 

 Seu objetivo é organizar as políticas culturais de forma descentralizada, dando 
continuidade a elas independentemente de mudanças de governantes. Seguindo os preceitos 
do Sistema Nacional de Cultura (SNC), que pressupõe a ação conjunta dos entes da federação 
(governos federal, estadual e municipal), o Fundo Nacional da Cultura deverá ainda operar 
ações descentralizadas com estados e municípios, de modo a dar mais potência aos resultados 
com a articulação dos investimentos, buscando o equilíbrio regional da distribuição de recursos.

SOBRE O FUNDO NACIONAL DA CULTURA – FNC

 O Fundo Nacional da Cultura – FNC é um mecanismo de financiamento cultural que 
resultou da transformação do Fundo de Promoção Cultural - FPC, criado na gestão de José 
Sarney, instituído pela já revogada Lei n˚7.505, de 2 de julho de 1986, e posteriormente 

2 Musilli, 12/01/2019. Folha de Londrina. Disponível no site: https://www.folhadelondrina.com.br/folha-
2/o-que-representa-o-fim-do-minc--1024252.html

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Cultura
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-2/o-que-representa-o-fim-do-minc--1024252.html
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-2/o-que-representa-o-fim-do-minc--1024252.html
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encampado pela Lei nº 8.313 de 1991, como um dos mecanismos do PRONAC, a fim de 
viabilizar o cumprimento de seus objetivos na esteira do mandamento constitucional. 

O FNC, como instrumento de política cultural disciplinado pela Lei Rouanet, possui 
finalidades próprias que merecem ser apreciadas, a fim de constatar a coerência com os 
princípios constitucionais culturais. Consoante determina o art. 4˚, os objetivos consistem 
em captar e destinar recursos para projetos culturais em conformidade com as finalidades do 
PRONAC, bem como: estimular a distribuição regional equitativa dos recursos a serem aplicados 
na execução de projetos culturais e artísticos; favorecer a visão interestadual, estimulando 
projetos que explorem propostas culturais conjuntas, de enfoque regional; apoiar projetos 
dotados de conteúdo cultural que enfatizem o aperfeiçoamento profissional e artístico dos 
recursos humanos na área cultural, a criatividade e a diversidade cultural brasileira; favorecer 
projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos interesses da coletividade, 
aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de atendimento às demandas culturais 
existentes, o caráter multiplicador dos projetos através de seus aspectos socioculturais e 
desenvolvimento com recursos próprios (BRASIL, 2010). 

Outro viés da cultura que pode ser abrangido pelos fundos públicos é a preservação 
do patrimônio, por também competir ao Estado e ser de interesse público. 

Ao justificar a existência dos fundos, Ana Carla Reis (2006, p. 154) apresentou 
posicionamento acerca da importância de referidos instrumentos voltados para o financiamento 
da cultura: 

Ciente de que há projetos de grande importância para o desenvolvimento da produção 
cultural ou para a manutenção do patrimônio existente, que não despertam o interesse 
da iniciativa privada e muito menos têm sua distribuição assegurada, o governo criou 
os fundos públicos de cultura, estabelecidos por lei federal e por várias leis estaduais e 
municipais. Destinados a financiar projetos de interesse público, os fundos promovem 
iniciativas cuja área, tema ou retorno apresentam menor possibilidade de apetecer 
ao setor privado e constituem grande instrumento de promoção da democracia e da 
descentralização cultural em todo o país. (2006, p. 154) 

Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p. 43), enveredou pela carga axiológica 
adotada pela Lei Maior, juntamente com o conjunto de normas sobre cultura, e identificou 
os seguintes princípios: Princípio do Pluralismo Cultural e da Universalidade, Princípio da 
Participação Popular, Princípio da Atuação Estatal como Suporte Logístico e Princípio do 
Respeito à Memória Coletiva. Esses princípios foram identificados pelo autor em sua obra 
Direitos culturais como direitos fundamentais, sendo o tema aprofundado em “Cultura e 
democracia na Constituição Federal de 1988”.

 De acordo com Brasil (2010), o FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo 
indeterminado de duração. A indeterminabilidade de sua existência torna possível a utilização 
dos recursos em projetos, ações e programas culturais propostos por interessados ou mesmo 
de iniciativa do MinC, que perduram ao longo do tempo, obedecidas as regras orçamentárias.   
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Cunha Filho (2000 apud Brasil 2010), referindo-se ao surgimento do FNC, alerta sobre a 
dificuldade de entendê-lo, haja vista que ocorreu através da ratificação e renomeação do Fundo 
de Promoção Cultural, criado pela Lei nº 7.505/86 e revogada tacitamente pela Lei nº 8.034/90 
que proibia a concessão de quaisquer incentivos fiscais. Ademais, a estrutura dos fundos tem 
composições consideravelmente diversas. Pela verificação do arcabouço legal que disciplina 
o FNC, deduz-se que todos os projetos culturais, que busquem para sua implementação apoio 
estatal através dos recursos do Fundo, terão obrigatoriamente que o pleitear junto ao MinC, 
submetendo-se às exigências legais e burocráticas. 

 Nesse sentido, a simplificação do procedimento é imprescindível, haja vista que o 
não atendimento às formalidades impede a aprovação do projeto e inviabiliza o repasse das 
verbas, tornando, consequentemente, a iniciativa cultural inexequível. A concentração de 
recursos em um fundo, de acordo com Brasil e Oliveira (2009), em vez de distribuição dos 
mesmos, dificulta a contemplação de apoio a projetos em razão de aspectos operacionais. 
Como exemplo, pode-se citar o caso de artistas com pouco ou nenhum recurso ou até mesmo 
conhecimento técnico suficiente para elaborar projetos e pleitear verbas. 

Caso houvesse uma distribuição equitativa dos recursos acumulados pelo FNC para 
os Municípios e Estados, baseada em números concretos de demandas culturais locais, 
independentemente de projetos pontuais, dentre outros critérios, essas ações seriam contempladas 
e não haveria desperdício de talentos nos mais recônditos lugares do país. A encampação 
pelo Estado de projetos que estimulem e oportunizem o fomento às atividades culturais, 
pouco atraentes do ponto de vista mercadológico e as que desenvolvem aptidões naturais 
em pessoas sem perspectiva financeira, é um dos sustentáculos constitucionais referente à 
cultura, consoante depreende-se da leitura do art. 215 da Lei Maior (Brasil, Oliveira, 2009).

MÉTODO

 Inicialmente, realizamos uma consulta ao Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal – SIAFI, através da Plataforma Siga/Brasil do Senado Federal. Em seguida, 
estabelecemos os parâmetros de consulta baixando dezoito bancos de dados do orçamento 
federal na função Cultura em formato Excel, sendo um para cada ano.

 Na etapa seguinte, fizemos a migração para a linguagem de programação R, onde foram 
realizadas as seguintes atividades objetivando: 1) Concatenar as dezoito bases de dados em 
um único banco; 2) Deflacionar utilizando o IPCA do valor empenhado, liquidado e pago na 
função Cultura. Essa etapa foi utilizada para transformar o valor nominal em valor real de 
2018. Para essa análise foi utlizado o pacote deflateBR (MEIRELES, 2018); 3) Construir de 
um planejamento da análise para responder as questões levantadas na pesquisa; e 4) Utilizar os 
pacotes dplyr (WICKHAM et. al. 2018) e ggplot2 (WICKHAM 2016) para executar a análise. 
Realizamos também uma comparação do valor empenhado pelo MinC em 2017 no portal da 
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transparência com o valor empenhado pelo Ministério no SIGA/Brasil. E ao final, construímos 
um banco de dados com 251.185 linhas. Cada linha nesse banco de dados representa uma 
despesa do Ministério da Cultura por subelemento de despesa em um ano específico.

ANÁLISE DE RESULTADOS

 Inicialmente, cumpre registrar o valor total liquidado pelo Ministério da Cultura em 
2017: 1,2 bilhão. Ao chegarmos a esse número, é natural questionarmos se esse valor é grande 
ou pequeno. Uma das formas de responder esse questionamento é compararmos esse valor 
executado pelo MinC com o valor dos outros ministérios do Estado brasileiro.

 Outra questão é nos perguntarmos se esse orçamento de 1,2 bilhão seria o suficiente, 
tanto para dar conta do funcionamento administrativo do Ministério da Cultura quanto da 
implementação de políticas públicas que contemplem de forma republicana ações realizadas 
pelos trabalhadores da Cultura em todo o Brasil. Ainda mais se considerarmos que trata-se 
de um país com 518 anos de história e com uma diversidade cultural predominante, onde a 
cultura do Brasil traz em suas expressões e manifestações artístico-culturais o forte legado 
de uma população nativa e também de vários povos e etnias que formam o povo brasileiro. 
O IBGE divulgou em 2018 as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios 
brasileiros estimando que o Brasil tenha 208,5 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento 
populacional de 0,82% entre 2017 e 2018. E cada uma das cinco regiões com seus costumes 
e tradições culinárias, arquitetônicas, literárias, musicais, artísticas, religiosas, num rico 
patrimônio material e imaterial, que tornaram o Brasil uma referência mundial.  

Para exemplificar o quanto o orçamento do Ministério da Cultura (MinC) é reduzido, 
vamos fazer a comparação do valor liquidado de dois ministérios. Em 2017, enquanto o 
valor liquidado pelo MinC foi na ordem de R$ 1.204.100.228,66, o valor executado pelo 
Ministério da Defesa resultou em R$ 88.110.543.149,67. Esse valor gasto com a Defesa foi 
70 vezes maior que o executado pela pasta da Cultura. Dado que o orçamento executado pelo 
Ministério da Cultura é ínfimo, como vimos, a questão natural a se perguntar é se este recurso 
está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Isto é, em outras palavras, se a tendência 
de crescimento é positiva ou negativa.

De acordo com o gráfico 01 abaixo, podemos observar que o já reduzido orçamento 
do Ministério da Cultura está diminuindo ao longo do tempo, desde o ano de 2010. Isso se 
deve em parte em função da crise que afetou o sistema econômico do Brasil e do mundo cuja 
inflação oficial em 2010 atingiu a maior taxa anual desde 2004 quando o índice foi de 7,6%, 
informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (07/01/2011, https://economia.
uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2011/01/07/inflacao-oficial-em-2010-e-a-maior-desde-2004-
aponta-ibge.jhtm). Em 2009, o índice ficou em 4,31% e em 2008 em 5,9%. O baixo orçamento 
de 2018 também se deve em parte por causa da Proposta de Emenda à Constituição 241 que 
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transformada na Emenda Constitucional 95/2016 de congelamento dos gastos por vinte anos. 
Se seguir essa tendência, a lei do teto dos gastos será muito prejudicial para a área de Cultura. 

Cumpre registrar que os primeiros relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU) 
apontam para a paralisação das contas públicas. Desse modo, os contingenciamentos das 
despesas discricionárias devem aumentar, podendo comprometer os recursos destinados à 
Cultura (TCU, 2018). Para visualizar a queda do orçamento, colocamos uma linha de tendência 
com a cor vermelha. 

A partir deste gráfico, podemos ver o encolhimento de 17% do Orçamento (valor 
pago) de 2010 para 2017. Comparando o orçamento pago de 2010 com o orçamento de 2018 
(com a Emenda Constitucional 95), verificamos que o orçamento encolheu ainda mais: 43% 
de diminuição.

Gráfico 01 – Valor pago pelo Ministério da Cultura entre 2001 e 2018.

Gráfico 01 – Valor pago pelo Ministério da Cultura entre 2001 e 2018.

Fonte: SIAFI. Processamento dos autores.

Já no gráfico 02, podemos observar que não é só o Ministério da Cultura que gasta com 
Cultura no Brasil. Podemos ver também quais ministérios gastam com a função Cultura além 
do MinC. Encontramos três despesas com Cultura fora do MinC: 1) Ministério da Justiça; 2) 
Presidência da República e 3) Integração Nacional/Minas e Energia. A despesa do Ministério 
da Justiça provavelmente se deve aos gastos da Fundação Nacional do Índio – FUNAI/MJ. 
Não conseguimos identificar o teor das despesas com Cultura efetuadas pela Presidência 
da República referentes ao período da gestão de governo de Fernando Henrique Cardoso e 
também dos ministérios da Integração Nacional e das Minas e Energia.
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Gráfico 02 – Despesas na função Cultura que não foram realizadas pelo Ministério da 
Cultura entre 2001 e 2018.

Fonte: SIAFI. Processamento dos autores.

Qual distribuição do orçamento do Ministério da Cultura? A resposta a esse questionamento 
pode ser observada pelos dois gráficos a seguir.  Esses gráficos são chamados de Treemap. Ele 
é uma representação visual de uma árvore de dados, onde cada nó pode ter um ou mais ramos 
(exceto a raiz, que não tem ramos). Cada nó é exibido como um retângulo de acordo com os 
valores que você atribui. Os tamanhos e as cores são valorizados em relação a todos os outros 
nós no gráfico. O comportamento padrão é mover-se para baixo e para a direita da árvore. O 
tamanho total do gráfico é determinado pelo tamanho do elemento que você inseriu. Nesse 
caso, temos apenas um nível: Unidade Orçamentária – U.O.. Além disso, o tamanho da caixa 
representa o tamanho da U.O.  Nesse gráfico, podemos ver que o Fundo Nacional de Cultura 
obteve os maiores valores empenhados. Em seguida, a U.O. com mais valores empenhados foi 
o IPHAN. A U.O.com menor valor empenhado, em 2018, foi a Fundação Cultural Palmares.     
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Gráfico 03 – Valor empenho em 2018 por Unidade Orçamentária

Fonte: SIAFI. Processamento dos autores

Todavia, quando observamos os valores pagos em 2018, é possível verificar que o 
IPHAN é a U.O. de maior tamanho enquanto o Fundo Nacional de Cultura aparece em último 
com o menor orçamento pago. Isso indica que quase a totalidade do orçamento destinado ao 
Fundo Nacional de Cultura foi cancelada (ou ficou nos restos a pagar). 

Gráfico 04 – valor pago em 2018 por Unidade Orçamentária

 

 Fonte: SIAFI. Processamento dos autores
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Para essa comparação, fizemos a tabela 1 que indica que a Agência Nacional de Cinema 
– ANCINE executou mais de 70% do orçamento enquanto o Fundo Nacional de Cultura 
cancelou 99% dos empenhos.

Tabela 1 – Valor empenhado, valor pago e o percentual em 2018.

  Fonte: SIAFI. Processamento dos autores.

No gráfico abaixo, podemos observar o comportamento das despesas pagas por Unidade 
Orçamentária (U.O.) ao longo dos últimos 18 anos. Parece que temos comportamentos bem 
distintos. O IPHAN, identificado na linha roxa, tem uma despesa constante e foi a U.O. com 
maior despesa nos últimos quatro anos. Já a despesa da Unidade Orçamentária da administração 
direta do Ministério da Cultura, conforme observamos na linha rosa, foi a mais elevada da 
pasta do MinC e aconteceu em 2007. 

E a linha azul claro representa o Fundo Nacional de Cultura. Esse fundo tem uma 
trajetória tão diferenciada em relação às outras unidades orçamentárias que optamos por 
destacá-lo em um gráfico específico.

Gráfico 05 – Valor liquidado por Unidade Orçamentária
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Gráfico 06 – Valor liquidado do Fundo Nacional de Cultura

 Fonte: SIAFI. Processamento dos autores

Este resultado apontado nos gráficos indica uma prioridade do Fundo Nacional de Cultura 
conferida em determinadas gestões e a ausência de prioridade nas outras administrações. Na 
gestão do ministro Francisco Weffort, por exemplo, o valor do Fundo Nacional de Cultura 
mostrou-se constante, com um valor aproximado de 90 milhões (2001 e 2002 em valor real 
de 2018). 

Enquanto na gestão do ministro Gilberto Gil (2003 a 2008), e também na metade da 
primeira gestão do ministro Juca Ferreira (2008 a 2010), o Fundo Nacional de Cultura parece 
uma política prioritária, uma vez que identificamos que houve um crescimento ano após ano.    

Nas gestões seguintes das ministras Ana de Hollanda (2011 a 2012) e Marta Suplicy 
(setembro de 2012 a novembro de 2014), na segunda gestão do ministro Juca Ferreira (janeiro 
de 2015 a maio de 2016), assim como dos ministros: Marcelo Calero (maio a novembro de 
2016), Roberto Freire novembro de 2016 a maio de 2017) e Sérgio Sá Leitão (junho de 2017 
a dezembro de 2018), o Fundo Nacional de Cultura parece ter perdido a prioridade, tendo 
em vista que o valor foi diminuindo ao longo dos anos, com exceção apenas no ano de 2017.

CONCLUSÃO 

Depois da Ditadura, vimos que o Ministério da Cultura passa pelo processo de desmonte 
e extinção da pasta em três gestões de governo, primeiro no governo Collor, em 1990, seguido 
de Michel Temer, em 2016, que acabou recuando e agora, em 2019, por decisão retomada por 
Jair Bolsonaro. A aglutinação dos ministérios tem um papel simbólico negativo, revelando o 
peso que o Governo interino de Michel Temer e agora o governo de Jair Bolsonaro dá para 
a Cultura.
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A fusão afeta profundamente o Ministério da Cultura que tenta se reerguer depois de 
sua extinção em 1990, sob Fernando Collor, e retomada em 1992, com Itamar Franco. Soma-
se a isso os frequentes cortes em seu já reduzido orçamento. 

Resta se perguntar: por que, num país como o Brasil, a Cultura está constantemente 
sob risco de extinção e não se torna uma prioridade? Percebe- que o impacto da dissolução 
do MinC é grande sob o ponto de vista simbólico e conceitual, um cenário que  depende das 
políticas a serem definidas, que servem para reforçar ou enfraquecer as demandas de um 
setor que tem também um papel importante na economia do País. No esforço do Ministério 
da Cultura para ampliar as verbas voltadas para o setor no campo federal, outro problema 
é o contingenciamento dos recursos. Devido aos sucessivos cortes, os gestores nem sempre 
conseguem executar os orçamentos de cultura de acordo com o planejado e fazer com que essas 
verbas sejam aplicadas em programas e projetos. É necessário também rever as concentrações 
de recursos internos distribuídos nas instituições vinculadas do MinC e  corrigir as distorções 
de um mercado cultural excludente com a garantia de execução orçamentária do Fundo 
Nacional de Cultura e a criação de fundos setoriais públicos com dinheiro para apoio direto. 

Assim, a relação entre o Estado Brasileiro (através do MinC) e o Artista/Produtor 
Cultural poderá ocorrer sem a determinação do mercado. E que o FNC possa de fato cumprir 
suas metas e prioridades sem ser contingenciado, tendo o potencial de diminuir a desigualdade 
no acesso aos produtos culturais. Além disso, pode também estimular a distribuição regional 
equitativa dos recursos, com repasses fundo a fundo, a serem aplicados na execução de projetos 
culturais e artísticos que atendam aos interesses da coletividade priorizando projetos em áreas 
artísticas e culturais com menos possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios. 

Sugere-se a modificação da Emenda Constitucional 95/2016 de congelamento dos 
gastos por vinte anos tendo em vista que a área de Cultura será muito prejudicada por essa 
emenda. Nesse sentido, os contingenciamentos das despesas discricionárias cada vez mais 
comprometem os recursos destinados à Cultura. Mas para garantir-se uma política pública 
cultural sólida, com planejamento e execução de uma Política de Estado, é imprescindível 
que a área de Cultura tenha de fato e por direito um ministério. 
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A CULTURA E AS POLÍTICAS CULTURAIS NOS 
PROGRAMAS DE GOVERNO DE BOLSONARO E DOS 
12 CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DE 

2018

Eula Dantas Taveira Cabral1

Karen B. Santarem Rodrigues 2

Luana Matos do Nascimento 3

RESUMO: O objetivo do artigo é mostrar como os temas cultura e políticas culturais 
apareceram nas propostas dos candidatos à presidência da República do Brasil no 
ano de 2018, dando destaque ao projeto do candidato eleito, Jair Bolsonaro (PSL). A 
partir das pesquisas bibliográfica e documental, analisando autores da área cultural, 
os programas dos partidos políticos, as matérias disponibilizadas na imprensa 
e as legislações nacional e internacional, chegou-se às seguintes conclusões: as 
palavras cultura e políticas culturais não ganharam destaque nos programas de 
governo da maioria dos candidatos; a cultura, mesmo sendo fundamental na vida dos 
brasileiros e nas legislações, foi ignorada pelos partidos políticos; o atual Presidente 
da República, Jair Bolsonaro, não mencionou e nem levou em consideração cultura 
e políticas culturais em seu programa de governo.  

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, políticas culturais, candidatos à Presidência da 
República de 2018, Jair Bolsonaro.

Como a Cultura e as Políticas Culturais foram retratadas nas propostas dos 
13 candidatos à Presidência da República nas eleições de 2008? Existe preocupação 
do governo brasileiro com as políticas culturais? E para o presidente vencedor das 
eleições, Jair Bolsonaro (PSL), cultura é prioridade?

A partir da pesquisa “Concentração midiática diante da democratização 
da comunicação e da diversidade cultural: análise das estratégias dos grandes 
conglomerados”, que vem sendo desenvolvida no setor de Pesquisa de Políticas 
1  Eula D. T. Cabral é Doutora e Mestre em Comunicação Social, atua no setor de Pesquisa 
de Políticas Culturais, na área de EPCC, coordenadora do projeto “Concentração midiática diante 
da democratização da comunicação e da diversidade cultural: análise das estratégias dos grandes 
conglomerados” e professora do Mestrado em Mídia e Cotidiano da FCRB. Email: eulacabral@
gmail.com
2  Karen B. S. Rodrigues é graduanda em Jornalismo (UFF) e bolsista de IC (Faperj) do 
projeto “Concentração midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural: 
análise das estratégias dos grandes conglomerados” (FCRB). Email: karenbsrodrigues@gmail.com
3  Luana M.do Nascimento é graduanda em História (UFF) e bolsista de IC (FCRB) do projeto 
“Concentração midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural: análise 
das estratégias dos grandes conglomerados” (FCRB). Email: luu_mattos@hotmail.com
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Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, buscou-se entender como a cultura e as políticas 
culturais eram retratadas nas propostas dos 13 candidatos à Presidência da República no ano de 
2018 e como o candidato eleito, Jair Bolsonaro (PSL), tratou do tema, além de suas primeiras 
ações na área cultural nos dois primeiros meses de mandato (janeiro e fevereiro de 2019).

A IMPORTÂNCIA DA CULTURA E DAS POLÍTICAS CULTURAIS

A cultura é fundamental em qualquer sociedade. No caso do Brasil, não se pode ignorar 
que é um país multicultural, resultado do processo histórico de colonização que envolveu 
diversas culturas de países europeus, africanos, além da indígena. E, como observou Marilena 
Chauí (1981, p. 57), pensar em cultura é pensar na sociedade, sempre evoluindo o conceito, 
conforme a época. A partir do século XX,

a cultura passa a ser compreendida como campo no qual os sujeitos humanos elaboram 
símbolos e signos, instituem as práticas e os valores, definem para si próprios o possível 
e o impossível, o sentido da linha do tempo (passado, presente e futuro), as diferenças 
no interior do espaço (o sentido do próximo e do distante, do grande e do pequeno, do 
visível e do invisível), os valores como o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e 
o injusto, instauram a ideia de lei, e, portanto, do permitido e do proibido, determinam 
o sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado e o profano.

“Não existe sociedade sem cultura”, como observou a pesquisadora Patrícia Bandeira 
de Melo (2018, p.58). Ou seja, sem “redes textuais de hábitos, rotinas e padrões cotidianos 
de atividade e interação, orientações e receitas tidas como dadas para a ação do indivíduo”.  
Pois, não se pode ignorar que a cultura “constrói significados que expressam valores e que 
pressupõem a circulação e o consumo de bens para existir simbolicamente”, fazendo com 
que as políticas culturais ganhem “uma lógica de intervenção que ‘visa propiciar o acesso 
às diversas linguagens’, mesmo como prática descompromissada, mas que colabora para a 
formação de um público consumidor de bens culturais” (MELO, 2018, p. 54).

Nesse processo de denominação de valores, de verdadeiro ou falso, de padrões 
cotidianos, de significados, de acordo com Jesús Martín-Barbero (1997), tem-se na América 
Latina o suprimento da cultura indígena em prol da cultura dos países europeus, taxando os 
índios como povo sem cultura e se posicionando como cultura mais desenvolvida e superior. 
Tal processo tem como consequência o apagamento e a negação de diversas práticas culturais, 
tanto indígenas como negras, o que ressalta a importância de políticas culturais no sentido de 
resgatar e enaltecer as raízes brasileiras, uma vez que, conforme verificou Martín-Barbero 
(1997), cultura é o elemento fundamental para a conquista da cidadania. 

No entanto, será que os governantes pensam no país e em sua diversidade cultural, 
na mistura de culturas americana, africana, europeia e até mesmo asiática? De acordo com a 
pesquisadora Vivianne Cardoso (2018, p.131), “pensar em diversidade cultural é pensar nas 
relações sociais entre indivíduos inseridos em sociedade e nos sistemas de manutenção delas 
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oriundos”. Assim, como em qualquer sociedade, inclusive a brasileira, não se pode ignorar a 
vivência dos cidadãos e suas expressões e manifestações tanto sociais, individuais e culturais. 

Se a cultura é o âmago da existência consciente de um indivíduo, a diversidade na 
existência consciente é o propulsor e condutor da manutenção e transformação da 
própria cultura. Pensar em cultura é pensar na soma de diversas consciências. E 
pensar em diversidade cultural é pensar nas diversas formas de ser e existir no mundo 
a partir da existência consciente e da consciência coletiva que é criada (CARDOSO, 
2018, p. 140).

Dentro dessa perspectiva, Raymond Williams (1969) ressalta, no seu livro “Cultura e 
sociedade”, que o sentido de cultura engloba todas as concepções culturais: cultura de elite, 
cultura de massa, alta cultura e cultura popular, entendendo que cultura é uma somatória das 
diversidades. Pois, cultura, para o autor, é única, só mudando a percepção diferente que cada 
classe social tem sobre ela.  

Por isso, é preciso investir na área cultural. Como delineou Lia Calabre (2005, p.9), as 
políticas culturais são “um conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam 
linhas de ações públicas mais imediatas no campo da cultura” com foco nos “âmbitos da 
produção, da circulação e do consumo culturais”.

A cultura e as políticas culturais, voltadas principalmente para a diversidade cultural, 
não podem ser deixadas de lado pelos brasileiros e por seus representantes políticos. Como 
ignorar a Constituição Federal de 1988? O artigo 215 registra que “o Estado garantirá a todos 
o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”, sendo que nenhum político 
pode deixar prevalecer seus interesses próprios, uma vez que “o Estado vai além do governo e 
resulta da relação orgânica entre sociedade política e sociedade civil” (CASTRO, 2018, p. 128).

Porém, na prática, o Estado Brasileiro respeita seus cidadãos? Políticas culturais vêm 
sendo implementadas no país, independentemente de partido político? São valorizadas as 
práticas culturais de negros, nordestinos? As culturas populares ganham destaque nas políticas 
de governo?

Até 2018, a área de cultura tinha seu próprio Ministério, criado em 1985, pois, até então, 
era uma secretaria do Ministério da Educação. O intuito era colocar a cultura em destaque nas 
políticas públicas. No entanto, durante o Governo de Fernando Collor de Melo, o Ministério foi 
extinto em 1990, sendo transformado em uma secretaria vinculada à Presidência da República, 
“interrompendo vários projetos, desmontando trabalhos que vinham sendo realizados por mais 
de uma década” (CALABRE, 2005, p. 15 e 16). É nesse contexto que surge a Lei Rouanet (Lei 
8.313/91), Lei Federal de Incentivo à Cultura, que tem como finalidade financiar projetos culturais 
de empresas ou pessoas físicas através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

Em 1992, o Ministério foi recriado com o Presidente Itamar Franco. E, mesmo envolto 
em turbulências, passou a ter entidades vinculadas, como a Fundação Casa Rui Barbosa (FCRB), 
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Fundação Nacional de Arte (Funarte), Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Fundação Cultural 
Palmares (FCP) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

O contexto de desmonte do Ministério e os orçamentos baixos alocados pelo governo 
federal deixavam claro o risco das políticas culturais no Brasil, como os ataques constantes à 
Lei Rouanet na promoção da cultura e da diversidade cultural. Durante o governo do Presidente 
Michel Temer (2016-2018), mais uma tentativa de transformar o Ministério em Secretaria 
quase se firmou. Por meio da Medida Provisória 726, de 12 de maio de 2016, extinguiu o 
Ministério. Ato que durou poucos dias. Em 23 de maio de 2016, o governo restabeleceu o 
Ministério da Cultura por meio da Medida Provisória 728.     

Mas, os ataques à área cultural se mantiveram, principalmente contra a Lei Rouanet e 
os investimentos feitos em artistas consagrados no país. Segundo o ex-Ministro da Cultura, 
Sérgio Leitão (apud BARSANELLI, 2018), essa lei é responsável por “mais de 53 mil projetos 
de todas as áreas da cultura que aconteceram [via lei]. Os tais projetos de artistas consagrados 
correspondem a 1% disso, ou seja, é uma parte muito pequena do que a Lei Rouanet representa”. 
Defesa ou não do ministro, o fato é que a cultura não ganhou destaque no governo de Temer.

Ignorou-se tanto a legislação nacional quanto a internacional em relação à importância 
da diversidade cultural.  Deixaram de lado o fato do Brasil ter assinado a Convenção sobre 
a Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões Culturais da UNESCO (2005), 
ratificada no país pelo Decreto 485/2006, que determina que “a diversidade cultural é uma 
característica essencial da humanidade”, um patrimônio comum capaz de criar “um mundo 
rico e variado” aumentando a gama de possibilidades. Sendo de extrema importância “para 
as liberdades fundamentais proclamadas na Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
outros instrumentos universalmente reconhecidos”. 

Ignoraram o fato de o país ter 5.570 municípios dentro de cinco regiões brasileiras 
com mais de 208 milhões de habitantes. Negros, brancos, índios, homens, mulheres, crianças, 
idosos, ricos, pobres... Ninguém e nem nada importava para o governo. O Ministério da 
Cultura, com leis de fomento e projetos culturais, perdia força.

A diversidade cultural perdeu duas vezes. De um lado, o governo federal ignorou a realidade 
do país e diminuiu os investimentos em projetos e ações culturais. Do outro, o cenário midiático 
brasileiro, restrito aos grandes conglomerados - Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV! - 
junto com as famílias de políticos donos de concessões de canais de radiodifusão (mesmo sendo 
proibido no artigo 54 da Constituição de 1988), ignoraram o multiculturalismo e persuadiram 
a população, por meio da programação midiática, sobre o que seria a definição de cultura no 
Brasil. Assim, 90% da programação televisiva, vista por mais de 92% dos brasileiros, passaram 
a ser de responsabilidade da mídia nacional e somente 10% da mídia regional. O problema se 
configura, mais ainda, porque as programações das mídias nacionais ficam centradas no eixo Rio 
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de Janeiro - São Paulo, não representando a heterogeneidade de um país tão vasto como o Brasil. 
Tal cenário opõe-se à proposta da Constituição Federal no Art. 221:

A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes 
princípios:

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que 
objetive sua divulgação;

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais 
estabelecidos em lei;

 Finalidades culturais, promoção da cultura nacional e regional e regionalização cultural 
são empurrados para debaixo do tapete. E a relação entre política e empresas ganha força, 
ignorando a sociedade brasileira e seus direitos culturais.

No meio de tudo isso, o Ministério da Cultura, mais uma vez, sofre o golpe: foi extinto em 
janeiro de 2019, após a posse do presidente Jair Bolsonaro, sendo suas atribuições incorporadas 
ao recém-criado Ministério da Cidadania através da Secretaria Especial da Cultura. 

Mas, por que isso aconteceu? A cultura e suas políticas culturais não são importantes em 
um país multicultural? Não ganharam relevância nos projetos dos 13 candidatos à Presidência 
da República no Brasil em 2018? Bolsonaro não priorizou a cultura nem as políticas culturais 
no país? 

A CULTURA E AS POLÍTICAS CULTURAIS NOS PROGRAMAS DOS 13 
CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL EM 2018

No ano de 2018 ocorreu a nona eleição para o cargo de Presidente da República Pós-
Redemocratização de 1985, com 13 candidatos disputando o poder. Foi considerada uma das 
eleições mais atípicas. A quantidade e o uso do tempo de propaganda eleitoral dos candidatos 
eleitos foram bastante questionados; a divulgação e interação desordenada com os eleitores 
pelas redes sociais e o uso de fake news disseminadas no aplicativo Whatsapp causaram 
muitos transtornos. Além disso, resistências contra e a favor dos candidatos foram motivos de 
passeatas e questionamentos no país: grupos contra ou a favor ao Partido dos Trabalhadores, 
principalmente ao seu principal líder: Presidente Lula (que acabou sendo preso), tomaram 
grandes proporções no Brasil. 

Do lado oposto ao PT e Lula, estava o candidato Jair Bolsonaro (PSL), considerado um 
político autoritário e conservador, que foi alvo de vários grupos sociais, como o de “mulheres 
contra Bolsonaro”, com a criação da campanha “#EleNão”. Candidato que sofreu atentado 
político, em setembro de 2018, resultando em uma facada na região do tórax enquanto fazia 
um ato de campanha eleitoral nas ruas de Juiz de Fora, em Minas Gerais. 
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Mesmo com tantas anormalidades, as eleições foram mantidas e os resultados das 
urnas surpreenderam os brasileiros. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
apesar de ter tido apenas oito segundos de aparição na TV durante o 1º turno, o candidato 
Jair Bolsonaro, do PSL, conseguiu ser eleito junto com Fernando Haddad, do PT, para o 2º 
turno com 46,03% dos votos, enquanto seu oponente teve 29,08%. No 2º turno, Bolsonaro 
venceu a disputa com 55,13% dos votos válidos. Mas, o que contou para a vitória? Foram as 
anormalidades ou as propostas? Como Bolsonaro encarou a cultura e as políticas culturais?

Conforme expresso pela Constituição Federal de 1988, no § 3º do Art. 215, o Estado 
deve garantir a “[...] IV democratização do acesso aos bens de cultura”. Além disso, de acordo 
com o § 1º do Art. 216, o governo também deve seguir os seguintes princípios, fundamentados 
pelo Sistema Nacional de Cultura: “I - diversidade das expressões culturais; II - universalização 
do acesso aos bens e serviços culturais; III - fomento à produção, difusão e circulação de 
conhecimento e bens culturais”. Ou seja, é essencial que haja propostas de governo para 
a cultura do país. No entanto, após análise cuidadosa nos 13 programas de governo dos 
candidatos à Presidência da República em 2018, verificou-se que elas não estavam presentes 
com tanta frequência, ou com o grau de importância que deveriam ter.

Ao se analisar o programa de candidatura do presidenciável Ciro Gomes (PDT), 
Diretrizes para uma estratégia nacional de desenvolvimento para o Brasil – Ciro Gomes 
(2018), verificou-se que a cultura foi colocada como algo empreendedor no país. Dedica o 
capítulo 9 para destacar suas implementações na área cultural. Fala em democratização, a 
partir do fácil acesso à cultura para todos, estímulo à produção cultural, às manifestações e 
disseminações da cultura afro-brasileira e defesa do patrimônio histórico-cultural. Por meio 
dessa democratização, ele pretendia implementar a “Política Nacional de Inclusão Digital”, 
com vistas a promover a infraestrutura para acesso à internet, com a implantação de banda 
larga para todos. Além de incluir a questão da diversidade cultural e religiosa desde a infância, 
valorizando a história e a cultura das diversas etnias africanas e o ensino nas escolas da história 
e cultura afro-brasileira e africana, valorizando a cultura negra. 

Geraldo Alckmin (PSDB), diferente de Ciro Gomes (PDT), em seu programa de 
governo, Diretrizes gerais – Geraldo Alckmin (2018), apenas reconheceu as diversas formas 
da cultura brasileira em seu valor intrínseco, como ferramenta de projeção do Brasil e como 
parte da política de desenvolvimento econômico.

Guilherme Boulos (PSOL), no projeto do partido, Vamos sem medo de mudar o 
Brasil – Guilherme Boulos e Sonia Guajajara (2018), pretendia garantir as políticas públicas 
generalistas nas áreas de saúde, educação, moradia, cultura, previdência, afirmando que é 
preciso instituir programas de fomento à cultura negra e periférica, atuar para o reconhecimento 
das manifestações negras como Patrimônio Cultural Imaterial. Com a integração de políticas 
de educação e cultura, comunicação social, segurança e justiça, Boulos desejava desenvolver 
um plano nacional contra os crimes de ódio e a violência LGBTI-fóbica.
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Boulos (PSOL) propôs, ainda, uma nova política cultural, na qual defendia a cultura 
como um direito e enfocava que essa nova cultura estaria nos processos artísticos e culturais, 
entendendo os produtos culturais como resultados da formação e criação de coletivos e 
indivíduos em constante aprendizado. Destacou que o programa de governo (2018, p.170-172) 
que o PSOL pretendia construir conferia à cultura “um papel central e transversal, definindo 
princípios como a diversidade, a inversão das atuais prioridades”, além da “democratização 
das formulações e da gestão e o reconhecimento do Estado como indutor e facilitador efetivo 
nas esferas da criação, da formação e do patrimônio”.

O projeto de governo do candidato Guilherme Boulos (PSOL) registrou que criaria 
o “Fundo Nacional de Cultura”, que seria o mecanismo prioritário de distribuição da verba 
pública através da criação de programas, leis e editais públicos, envolvendo o Estado e a 
sociedade civil. Também propunha dar fim às leis de renúncia fiscal, em especial à Lei Rouanet, 
considerada pelo candidato o maior exemplo de privatização no campo cultural.  Além disso, 
propôs apoio à produção cultural vinda das periferias, orçamento para a cultura, criação de um 
programa de seguridade social para trabalhadores de cultura, integração da cultura em todos 
os setores da sociedade, democratização do acesso ao audiovisual e ampliação do acesso a 
bens e equipamentos culturais.

O governo de Fernando Haddad (PT), de acordo com o projeto O Brasil feliz de novo 
– Fernando Haddad e Manuela D’ávila (2018, p. 7), iria trabalhar “pelo acesso pleno da 
população aos bens e serviços culturais como uma garantia de cidadania, em toda a riqueza 
de nossa diversidade e produção cultural regional e nacional”, além de pretender garantir a 
democracia, a liberdade e a diversidade por meio da cultura. Iria construir novos mecanismos 
de circulação dos bens culturais, observar as Conferências e o Plano Nacional de Cultura, 
consolidar o Sistema Nacional de Cultura, implementar a Lei Cultura Viva e proteger e 
promover o patrimônio cultural.

O candidato João Amoêdo (NOVO) registrou em seu programa de governo, Mais 
oportunidades, menos privilégios – João Amoêdo (2018), que pretendia criar novas formas 
de financiamento de cultura, não explicando quais seriam. 

No programa de João Goulart Filho (PPL), Distribuir a renda, superar a crise e 
desenvolver o Brasil – João Goulart Filho e Léo da Silva Alves (2018, p.7), o tema cultura 
se resumia a um parágrafo, levando em consideração as políticas e legislações adotadas pelo 
Governo brasileiro no campo cultural: 

Reestabelecer o protagonismo do Estado como formulador e indutor das prioridades 
culturais públicas, com fins de apoiar e atender as demandas da criação e da produção 
cultural nacionais, principalmente a distribuição dos bens culturais produzidos no país 
e a proteção do patrimônio cultural brasileiro; revigorar o MinC pelo restabelecimento 
e/ou o fortalecimento de seus institutos para o livro, a música, o cinema e as artes 
cênicas, e pela criação de uma secretaria especial para as culturas digitais, que deverá 
ser o grande centro da memória cultural nacional; revisar os modelos de fomento e 
financiamento estatal à cultura, restringindo as nocivas práticas de “incentivo” baseadas 
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na entrega de recursos públicos (via renúncia fiscal) a projetos privados, redirecionando 
ditos recursos às prioridades culturais públicas, anualmente definidas; alinhar as ações 
culturais do Estado às políticas nacional e regionais de educação pública; rever o abusivo 
e inconsequente emaranhado de leis, decretos e regulamentos culturais promulgados pelos 
últimos governos; proteger os direitos dos criadores e produtores culturais nacionais 
e suas organizações de classe, apoiando também os artistas e as indústrias culturais 
independentes através da adoção de medidas protetivas das produções culturais locais e 
de seu acesso aos meios de comunicação, como recomenda expressamente a Convenção 
pela Diversidade Cultural (UNESCO, 2005), firmada pelo Brasil; zelar pelo estrito 
cumprimento, pelo MinC e pelo Estado brasileiro, das disposições sobre cultura expressas 
na Constituição Federal.

A presidenciável da REDE, Marina Silva, apresentou em seu programa de governo, 
Brasil justo, ético, próspero e sustentável – Marina da Silva e Eduardo Jorge (2018, p.30), a 
democratização da cultura, o estímulo à produção cultura e artística, além da promoção da 
valorização da cultura negra e sua importância na história do país.

Candidatos à presidência da República como Álvaro Dias (PODEMOS), Cabo Daciolo 
(PATRIOTA), Henrique Meirelles (MDB), José Maria Eymael (DC), Vera Lúcia (PSTU), e por 
fim, o eleito presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), não fizeram nenhuma proposta 
de governo para a cultura e as políticas culturais no país. Mas, por que não fizeram? Falta de 
conhecimento ou comprometimento com as políticas culturais do país?

Outra consideração de suma importância é: por que o TSE aprova programas de governo 
de candidatos à Presidência da República que não seguem a Constituição Federal de 1988, 
que não têm propostas de fato e nem citam a palavra cultura?

A IDEIA DE CULTURA E DE POLÍTICAS CULTURAIS PARA BOLSONARO

O presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, formado pela Academia Militar das Agulhas 
Negras, deu início à sua carreira política como vereador do Rio de Janeiro (RJ), em 1988, 
pelo PDC (Partido Democrata Cristão). Durante 27 anos, de 1991 a 2018, ocupou o cargo de 
deputado federal pelo Rio de Janeiro e de 171 propostas, apenas duas viraram projeto de lei, 
uma sobre a extensão do benefício de isenção do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) 
para bens de informática e outra sobre a aprovação do uso da chamada “Pílula do Câncer”. 
Foi filiado ao PDC (1988-1993), PPR (1993–1995), PPB (1995–2002), PTB (2002–2005), 
PFL (2005), PP (2005–2016) e ao PSC (2016–2018). Desde 2018, se filiou ao Partido Social 
Liberal (PSL), partido político alinhado ao social-liberalismo, onde foi eleito o 38º presidente 
do Brasil, para o mandato de 2019 a 2022, com 55,13% dos votos.

Apesar de Bolsonaro não ter um projeto de governo para a área da cultura e nem 
mencionar políticas culturais, durante a campanha fez diversas críticas à Lei Rouanet e ao 
Ministério da Cultura, mesmo sendo considerados importantes no incentivo à promoção da 
diversidade cultural em um país com uma comunicação tão concentrada e onde a cultura do 
eixo Rio de Janeiro-São Paulo ganha destaque na programação televisiva.
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Os posicionamentos do candidato Jair Bolsonaro (PSL), durante sua campanha eleitoral 
para presidência, puderam ser resgatados em reportagens divulgadas na mídia brasileira. 
Cesar Soto (2018), do portal G1, fez cinco entrevistas com os candidatos à presidência da 
República, analisando: Lei Rouanet e Audiovisual; Classificação indicativa em exposições; 
Museus; Cotas de produções nacionais em serviços digitais de vídeo; e Ministério da Cultura. 
Das cinco, o candidato não respondeu nenhuma pergunta.

Mas, o jornalista Cesar Soto (2018) recuperou algumas ocasiões em que o candidato Jair 
Bolsonaro (PSL) falou sobre alguns desses temas à imprensa ou em suas redes sociais, como 
o Twitter. Em relação ao tema “Museus”, na matéria de 4 de setembro de 2018, Soto (2018) 
destacou a falta de interesse de Bolsonaro pela temática, enfatizando: “não tenho como fazer 
milagre”; “a administração toda é de gente filiada ao PSOL e ao PCdoB. A indicação política 
leva a isso”. Além disso, destacou: “Você não tem dinheiro, paciência. Agora, para mim, é 
dinheiro para quermesse. Homem nu para criança tocar não falta”. Ou seja, o candidato não 
tinha propostas, apenas criticava a situação.

Na matéria sobre Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, Cesar Soto (2018) destacou trechos 
escritos por Bolsonaro no Twitter e em matérias divulgadas na imprensa.

“Queremos manter os incentivos à cultura, mas para bons artistas que agregam valor, 
que estão iniciando suas carreiras e não possuem estrutura. O que deve acabar é 
dinheiro público financiando absurdos como oficinas de masturbação ou ‘peças’ com 
pessoas cutucando seus orifícios!”, escreveu, no Twitter, no dia 6 de setembro.

“Ninguém é contra a cultura, mas a Lei Rouanet tem que ser revista. Essa forma de 
conter recursos para a Lei Rouanet”, afirmou Bolsonaro após o incêndio no Museu 
Nacional, no dia 2 de setembro. 

 Mas, o que seriam bons artistas para o candidato? O parâmetro seriam suas ideias 
pessoais? Percebe-se que há uma crítica que difere do outro candidato Boulos (PSOL), que 
citou para onde seria ideal ir o investimento. 

Em relação ao tema Ministério da Cultura, Jair Bolsonaro (PSL) já pensava em torná-
lo uma secretaria. 

Não precisamos acabar com o Ministério da Cultura, mas podemos transformar em 
uma secretaria. Por que não pode ser uma secretaria? Vai ser fundido ao Ministério da 
Educação, assim como o Ministério das Cidades deixa de existir. O dinheiro vai ser 
mandado direto para as prefeituras” (Jair Bolsonaro apud Cesar Soto, 2018). 

Bolsonaro já olhava para a cultura como algo secundário. As políticas culturais, que 
tiveram destaque no governo do PT (2003 – 2016), ficariam em segundo plano para o governo 
atual. Ele levou em consideração as mesmas estratégias de Collor, em 1990, e que não deram 
certo no governo Temer (2016-2018). A diferença, entretanto, é que nos anos 90, do século 
passado, a Cultura foi incorporada à Presidência da República. Para Bolsonaro (2018), ficaria 



1594

no Ministério da Educação. Algo que também não aconteceu. O governo de Bolsonaro criou 
o Ministério da Cidadania e fez da Cultura uma Secretaria Especial.

Diante disso, há duas problemáticas a serem salientadas em relação às propostas de 
governo do candidato: a falta de estruturação do plano de governo e a escassez de falas sobre 
Cultura e Políticas Culturais. 

Mesmo não sendo prioridade para o atual Presidente, o tema cultura, e muito menos 
as políticas culturais adotadas no país, tanto o Ministério da Cultura como a Lei Rouanet têm 
pesos importantes em projetos em prol da promoção da diversidade cultural, indo em direção 
ao que é proposto pela Unesco. Até então, ainda se tinha um longo caminho a ser percorrido 
em busca da valorização da diversidade cultural no país, mas, diante de um governo que 
não se preocupa com a cultura brasileira, o que esperar? Não é com a extinção de Lei e de 
Ministérios que se resolverá o problema. Faz-se necessário investir.

Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito em 2018 Presidente da República e suas propostas 
governamentais não valorizam a cultura e as políticas culturais do Brasil. Não dá para ignorar 
que a cultura é um direito de mais de 208 milhões de brasileiros espalhados nas cinco regiões 
do país. A preservação e valorização das raízes são fundamentais para o desenvolvimento 
da sociedade. O Brasil é um país multicultural, tem pessoas de quase todas as partes do 
mundo. Sendo assim, ter políticas culturais atuantes em todos os cantos do país é permitir 
que a sociedade se veja e se valorize. Cumprir a Carta Maior, a Constituição de 1988, e as 
legislações internacionais são grandes oportunidades do Brasil se tornar mais forte como um 
Estado e não apenas em se manter retalhado por governos de partidos políticos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARSANELLI, Maria. Fim da Lei Rouanet seria muito ruim para o Brasil, diz Ministro 
da Cultura. Folha de S. Paulo, 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
ilustrada/2018/11/fim-da-lei-rouanet-seria-muito-ruim-para-o-brasil-diz-ministro-da-cultura.
shtml>. Acesso em 23 nov.2018.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DE 1988. Presidência da República. Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 02 fev.2019.



1595

CABRAL, Eula D.T. Concentração midiática diante da democratização da comunicação 
e da diversidade cultural: análise das estratégias dos grandes conglomerados. EPCC. 
Rio de Janeiro. 2019. Disponível em <https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_
b100832ff4ea43dd90146113be695af9.pdf>. Acesso em 02 fev.2019.

CABRAL, Eula D.T (Org.); CABRAL FILHO, Adilson V. (Org.). Comunicação e cultura 
no Brasil: diálogos com a Economia Política da Comunicação e da Cultura. Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018. Disponível em <https://docs.wixstatic.com/ugd/
ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf>. Acesso em 02 fev.2019.

CALABRE, Lia. Política Cultural no Brasil: um breve histórico. In: CALABRE, Lia (org.). 
Políticas culturais: diálogo indispensável. Vol. 1. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui 
Barbosa, 2005.

CARDOSO, Viviane L. Diversidade cultural do cinema brasileiro: um estudo da efetividade 
das políticas públicas. 2018. Tese (Doutorado em Comunicação) – Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru (SP). 

CASTRO, Marcia C. A difícil missão de definir TV pública no Brasil. IN CABRAL, Eula D.T (Org.); 
CABRAL FILHO, Adilson V. (Org.). Comunicação e cultura no Brasil: diálogos com a Economia 
Política da Comunicação e da Cultura. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018. P.117 – 
137. Disponível em <https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.
pdf>. Acesso em 02 fev.2019.

CHAUÍ, Marilena. Comunicação e democracia. Revista de Comunicação da FAPCOM, 
Vol. 1, nº 2 – 2º sem. 2017. Disponível em <https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc/contato>. 
Acesso em 02 fev.2019.

CONVENÇÃO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões Culturais. 
UNESCO, 2005. EPCC. Disponível em <https://pesquisaicfcrb.wixsite.com/epcc/legislacao>. 
Acesso em 02 fev.2019.

DEMOCRACIA CRISTÃ. Diretrizes gerais de governo para construir um novo e melhor 
Brasil – José Maria Eymael. 2018. Disponível em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624085/proposta_1534349291803.
pdf>. Acesso em 06 fev. 2019

https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_b100832ff4ea43dd90146113be695af9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_b100832ff4ea43dd90146113be695af9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf


1596

FERNANDES, Leonardo, GUIMARÃES, Juca. Bolsonaro é autor da lei que liberou falsa pílula 
do câncer; relembre a polêmica. Brasil de Fato. Saúde. 9 de Outubro de 2018. Disponível 
em <https://www.brasildefato.com.br/2018/10/09/bolsonaro-e-autor-da-lei-que-liberou-falsa-
pilula-do-cancer/>. Acesso em 02 fev. 2019.

FOLHA DE S. PAULO. Veja a biografia de Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil. 2018. 
Folha. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/veja-a-biografia-de-
jair-bolsonaro-presidente-eleito-do-brasil.shtml>. Acesso em 02 fev. 2019.

FRAZÃO, Dilza. Jair Bolsonaro: político brasileiro. Ebiografia. Disponível em https://www.
ebiografia.com/jair_bolsonaro/. Acesso em 02 fev.2019.

G1. Bolsonaro leva facada em MG: veja repercussão. G1. 2018. Disponível em: <https://
g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/09/06/bolsonaro-leva-facada-veja-
repercussao.ghtml>. Acesso em 03 dez. 2018.

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 
Trad. de Ronaldo Polito e Sérgio Alcides. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997. Disponível 
em <https://notamanuscrita.files.wordpress.com/2014/08/jesus-martin-barbero-dos-meios-
as-mediac3a7c3b5es.pdf>. Acesso em 02 fev.2019.

MELO, Patrícia B. Gosto e consumo cultural de jovens: estudo de caso no grande Recife. IN: 
Eula D.T (Org.); CABRAL FILHO, Adilson V. (Org.). Comunicação e cultura no Brasil: 
diálogos com a Economia Política da Comunicação e da Cultura. Rio de Janeiro: Fundação 
Casa de Rui Barbosa, 2018. P.52 – 75. Disponível em <https://docs.wixstatic.com/ugd/
ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf>. Acesso em 02 fev.2019.

MINISTÉRIO DA CULTURA. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/>. Acesso em 11 
dez. 2018.

MONNERAT, Alessandra; PEREIRA, Pablo; TOLEDO, Luiz Fernando. Disseminação de “fake 
news” para atacar candidatos marca eleição. 2018. Exame. Disponível em: <https://exame.
abril.com.br/brasil/disseminacao-de-fake-news-para-atacar-candidatos-marca-eleicao/>. 
Acesso em 02 dez. 2018.

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Pacto pela confiança! – Henrique Meirelles. 
2018. Disponível em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/
BR/2022802018/280000622281/proposta_1534354939646.pdf>. Acesso em 06 fev. 2019.

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/veja-a-biografia-de-jair-bolsonaro-presidente-eleito-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/veja-a-biografia-de-jair-bolsonaro-presidente-eleito-do-brasil.shtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/09/06/bolsonaro-leva-facada-veja-repercussao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/09/06/bolsonaro-leva-facada-veja-repercussao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/09/06/bolsonaro-leva-facada-veja-repercussao.ghtml
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ad71bb_84dafc636bae4c6eb9e8e79e598ca1de.pdf
http://www.cultura.gov.br/
https://exame.abril.com.br/brasil/disseminacao-de-fake-news-para-atacar-candidatos-marca-eleicao/
https://exame.abril.com.br/brasil/disseminacao-de-fake-news-para-atacar-candidatos-marca-eleicao/
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622281/proposta_1534354939646.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622281/proposta_1534354939646.pdf


1597

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Diretrizes Gerais – Geraldo 
Alckmin. Julho de 2018. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2018/08/programa-
de-governo-geraldo-alckmin-2018.pdf>. Acesso em 06 fev. 2019.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Diretrizes para uma estratégia nacional de 
desenvolvimento para o Brasil – Ciro Gomes. 2018. Disponível em: <https://static.poder360.
com.br/2018/08/1533945439_ciro-gomes-proposta-governo.pdf>. Acesso em 06 fev. 2019.

PARTIDO DOS TRABALHADORES. O Brasil feliz de novo – Fernando Haddad e Manuela 
D’Ávila. Brasília, 11 de setembro de 2018. Disponível em: <http://www.pt.org.br/wp-content/
uploads/2018/08/plano-de-governo_haddad-13_capas-1.pdf>. Acesso em 06 fev. 2019. 

PARTIDO NOVO. Mais oportunidades, menos privilégios – João Amoêdo. 2018. Disponível 
em: <http://joaoamoedo.com.br/nossas-ideias/>. Acesso em 06 fev. 2019.

PARTIDO PÁTRIA LIVRE. Distribuir a renda, superar a crise e desenvolver o Brasil – João 
Goulart Filho e Léo da Silva Alves. 2018.  Disponível em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.
br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624082/proposta_1534349279487.
pdf>. Acesso em 06 fev. 2019.

PARTIDO SOCIAL LIBERAL. O caminho da prosperidade – Jair Bolsonaro. 2018. 
Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2018/08/Plano-governo-Bolsonaro.pdf>. 
Acesso em 06 fev. 2019.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE. Vamos sem medo de mudar o Brasil – Guilherme 
Boulos e Sonia Guajajara. 2018. Disponível em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601016/proposta_1533565462424.
pdf>. Acesso em 06 fev. 2019.

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO. 16 pontos de um programa 
socialista para o Brasil contra a crise capitalista – Vera Lúcia. 2018. Disponível em: <http://
divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601173/
proposta_1533576953009.pdf>. Acesso em 06 fev. 2019.

PATRIOTA. Plano de nação para a colônia brasileira - Cabo Daciolo. 2018. 
Disponível em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/
BR/2022802018/280000602500/proposta_1533774159360.pdf>. Acesso em 06 fev. 2019.

http://joaoamoedo.com.br/nossas-ideias/
https://static.poder360.com.br/2018/08/Plano-governo-Bolsonaro.pdf


1598

REDE. Brasil justo, ético, próspero e sustentável – Marina da Silva e Eduardo Jorge. 
2018. Disponível em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/
BR/2022802018/280000622171/proposta_1534349620464.pdf>. Acesso em 06 fev. 2019.

SOCIEDADE ECONOMIA INSTITUIÇÕES. Planos de metas 19+1: pela refundação 
da República! - Alvaro Dias e Paulo Rabello. Agosto de 2018. Disponível em: < http://
divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000618462/
proposta_1534304719669.pdf>. Acesso em 06 fev. 2019.

SOTO, Cesar. Propostas das campanhas dos presidenciáveis para a cultura: Lei Rouanet e 
Lei do Audiovisual. 2018. G1. Disponível em:  <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/
noticia/2018/09/27/propostas-das-campanhas-dos-presidenciaveis-para-a-cultura-lei-rouanet-
e-lei-do-audiovisual.ghtml> Acesso em 01 out. 2018.

SOTO, Cesar. Propostas das campanhas dos presidenciáveis para a cultura: Museus. 2018. G1.  
Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/09/29/propostas-
das-campanhas-dos-presidenciaveis-para-a-cultura-museus.ghtml>. Acesso em 01 out. 2018. 

SOTO, Cesar. Propostas das campanhas dos presidenciáveis para a cultura: Ministério da Cultura. 
2018. G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/01/
propostas-das-campanhas-dos-presidenciaveis-para-a-cultura-ministerio-da-cultura.ghtml> 
Acesso em 01 dez. 2018.

TSE. Eleições 2018: Justiça Eleitoral conclui totalização dos votos do segundo turno. 2018. 
TSE. “http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/eleicoes-2018-justica-
eleitoral-conclui-totalizacao-dos-votos-do-segundo-turno

WILLIAMS, Raymond. Cultura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1969. Disponível em 
<https://mega.nz/#F!vOpwmQiJ!nJFgpdsE-0mCF0yOOQYqCA!7OIQ3brK>. Acesso em 02 
fev.2019.

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622171/proposta_1534349620464.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622171/proposta_1534349620464.pdf
file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/../../../Downloads/ http:/divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000618462/proposta_1534304719669.pdf
file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/../../../Downloads/ http:/divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000618462/proposta_1534304719669.pdf
file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/../../../Downloads/ http:/divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000618462/proposta_1534304719669.pdf
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/eleicoes-2018-justica-eleitoral-conclui-totalizacao-dos-votos-do-segundo-turno
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/eleicoes-2018-justica-eleitoral-conclui-totalizacao-dos-votos-do-segundo-turno


A
na

is 
d

o 
X 

Se
m

in
ár

io
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Po

lít
ic

as
 C

ul
tu

ra
is 

06
 a

 0
9 

d
e 

m
ai

o 
d

e 
20

19
 •

 F
un

d
aç

ão
 C

as
a 

d
e 

Ru
i B

ar
bo

sa
 •

 R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 •

 B
ra

sil

1599

CONSTITUIÇÃO E CULTURA NO BRASIL

Guilherme Varella1

RESUMO: Na marca de 30 anos da Constituição de 1988, comemorados em 2018, 
a artigo analisa a presença da cultura no texto constitucional: seu nascimento como 
tema normatizado, o ineditismo dos direitos culturais, a natureza constitucional 
desses direitos, o seu ingresso e integração no ordenamento constitucional e a 
significância das alterações constitucionais para o campo cultural, especialmente 
para as políticas públicas de cultura. O objetivo é debater se e como os processos de 
instauração, conformação e reforma (emendamento) constitucionais impactaram o 
quadro destas políticas públicas e dos direitos culturais no País. Com base nas teorias 
constitucionais e das políticas culturais, busca-se, no limite, trazer elementos para 
compreender a própria “existência” da cultura no universo constitucional brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Constituição Federal; Políticas Públicas de Cultura; 
Direitos Culturais; 30 anos da Constituição

INTRODUÇÃO 

No ano de 2018, completaram-se 30 anos da Constituição Federal. A efeméride 
deve ser comemorada, afinal de contas, é a Constituição mais longeva da História 
do Brasil. Porém, mais que isso, a data deve ser analisada sob a perspectiva da 
concretização de direitos, do avanço das políticas públicas e do desenvolvimento 
social no País.

O objetivo deste artigo é fazer essa reflexão aplicada ao campo da cultura. 
No avanço deste “tempo constitucional”, nos 30 anos de Constituição Cidadã, como 
se deu o tratamento da cultura?

A proposta é mais analisar a própria presença da cultura na Constituição: 
seu nascimento como tema constitucional, a normatização dos direitos culturais, a 
natureza constitucional desses direitos, o seu ingresso e integração no ordenamento 
constitucional e a significância das alterações constitucionais para o campo cultural, 
especialmente para as políticas públicas de cultura.

1  Pesquisador e doutorando da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). 
guilherme.varella@usp.br
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Ainda que tudo isso seja feito, evidentemente de forma breve, panorâmica e obviamente 
não exaustiva, o desafio é fazê-lo na perspectiva da natureza do sistema constitucional brasileiro, 
sob a ótica da teoria constitucional. Assim, o que se pretende é discutir como a vocação 
constitucional brasileira, programática e transformadora, com seus processos característicos 
de surgimento (pela Constituinte), conformação (pela aplicação normativa) e reforma (pelas 
emendas constitucionais), manifestou-se na matéria da cultura. No limite, a ideia é debater 
como esse desenvolvimento impactou o quadro das políticas públicas de cultura.

O que se busca, ao fim e ao cabo, é trazer elementos que contribuam para a compreensão 
da própria “existência” da cultura no universo constitucional brasileiro. Para tanto, o artigo 
percorre desenvolve: a ideia de uma cultura da Constituição (ou cultura constitucionalista) 
brasileira; a forma como a cultura surge e se insere no texto constitucional; o modo como a 
Constituição trata a cultura enquanto matéria normatizada em sua ordem jurídica e; como, e 
com que êxito, deram-se as alterações constitucionais reformadoras em matéria de cultura.

1. CULTURA DA CONSTITUIÇÃO

O constitucionalista alemão Peter Häberle, em seu livro “Teoria da Constituição como 
Ciência da Cultura”, insere o direito constitucional como dimensão inexorável do mundo 
da cultura. Para ele, reside na cultura “o contexto de qualquer texto legal de qualquer ação 
relevante juridicamente significativa num Estado constitucional” (HABERLE, 2000, p. 26). 
Tanto é assim que o autor reivindica a aceitação teórica do termo “Direito Constitucional 
Cultural” como apto a explicar os processos constitucionais enquanto fenômenos culturais, 
advindos da ideia radical de que o próprio direito se encontra na esfera da cultura.

Assim, Häberle defende também que os próprios princípios jurídicos são princípios 
culturais, e que essa identidade fica ainda mais nítida nos Estados democráticos amparados em 
constituições. Preceitos como a liberdade individual, cultural e de expressão; pluralismo social; 
divisão de poderes; e mesmo as concepções modernas de Estado de Direito e democracia, todos 
eles são elementos culturais, pertencentes ao modelo, herança e legado da cultura ocidental 
(HABERLE, 2000, p. 34; SILVA, 2007, p. 10). Nesse sentido, com suas bases fundadas em 
premissas culturais, o Estado seria, por essência, um “Estado de Cultura” (ou um “Estado 
Cultural”) (HÄBERLE, 2000, p. 73).

Nesse Estado, a representação jurídica da existência cultural tem seu emblema maior 
na Constituição, que seria, segundo Häberle, ela própria uma “Constituição de Cultura”:

A Constituição não se limita a ser um conjunto de textos jurídicos ou um mero compendio 
de regras normativas, mas é antes a expressão de um certo grau de desenvolvimento 
cultural, um modo de auto representação próprio de um povo, espelho de seu legado 
cultural e fundamento da sua esperança e desejo. (HABERLE, 2000, p. 34)
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Evidentemente, está se tratando aqui da Constituição (ou do fenômeno constitucional) 
como elemento da cultura de uma sociedade. Porém, em outro sentido, pode-se observar 
também a existência de uma cultura constitucional ou uma cultura – como dinâmica simbólica e 
valorativa – que emerge do fenômeno constitucional de cada país, a depender de sua conjuntura 
histórica de elaboração e implementação, do seu processo constituinte, de sua natureza e de 
sua motivação política. Trata-se, aqui, da ideia de uma espécie de “cultura da Constituição”, 
ou, em outras palavras, da cultura constitucional, própria de cada País.

Upendra Baxi, em artigo que analisa os processos constitucionalistas de Índia, África 
do Sul e Brasil, insere as constituições destes países em uma conjuntura de constituições 
pós-liberais, marcadas pelo imperativo da transformação e por uma espécie de insurgência 
constitucional. Foram processos caracterizados pelo “constitucionalismo transformador”, que, 
segundo o autor, citando Langa, trouxe o reconhecimento dos direitos humanos, da democracia, 
da convivência pacífica, além de oportunidades de desenvolvimento (BAXI, 2013, p.22).

No caso do Brasil, em específico, o constitucionalismo transformador foi mais longe, 
segundo o autor, por trazer mudanças básicas nas estruturas políticas e nas culturas constitucionais 
(BAXI, 2013, p. 21). Programática, densa, prolífica, extensa e materialmente dirigente, a 
Constituição de 1988 inaugurava uma cultura constitucional transformadora: no sentido da 
evocação preambular de princípios e objetivos, como a afirmação de uma sociedade igualitária, 
com pluralismo político, que busca a eliminação da pobreza (BAXI, 2013, p. 21); como também 
no que tange ao fornecimento de um “projeto ótimo” de governança eficiente (BAXI, 2013, 
p.25), certamente ligado à ideia de um programa de ação (BUCCI, 2006, p. 25) a movimentar 
o Estado Social que se consagrava.

A conjuntura política que oferecia os valores para essa nova cultura constitucional era 
a de efervescência pela superação de um período histórico de vinte anos de ditadura militar no 
País. Além disso, seria a promulgação de uma nova constituição democrática depois do referido 
período e de outras oito constituições que a antecederam. Além disso, era um contexto de crise 
econômica, com inflação e instabilidade monetária, e de gradativa liberação da participação 
e exercício da cidadania, a partir da Lei da Anistia (1979) e do movimento das Diretas Já, 
como bem apontou Oscar Vilhena (VILHENA, 2013, p. 75-76).

Este cenário confirma o diagnóstico feito por Jon Elster, que analisou as ondas de 
elaboração constitucional em diferentes países e, para quem, só se reúnem as condições 
para grandes mudanças constitucionais em momentos de crise (ELSTER, 1995, p. 394), de 
maneira que as constituições, em sua maioria, são estabelecidas na sequência de circunstâncias 
excepcionais de algum tipo (ELSTER, 1995, p. 370).

Conrado Hubner Mendes sintetizou bem a atmosfera desse momento de conformação 
da Assembleia Constituinte e de elaboração do texto constitucional:
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A Constituição de 1988 nasceu com uma pretensão maior do que qualquer uma das 
anteriores. Produto de uma assembleia constituinte com participação popular sem 
precedentes, lançou-se sobre uma pluralidade de assuntos incomuns para um texto 
constitucional. Tentou realizar um acerto de contas com um passado autoritário e de 
injustiças sociais. A par disso, inovou também na previsão de cláusulas pétreas. Foi 
a geração constituinte mais ousada e convicta da justiça de suas proposições. Tanto 
que delimitou um núcleo constitucional que não deveria ser alterado pelo processo 
político de qualquer geração futura. (MENDES, 2008, p. 138)

2. CULTURA NA CONSTITUIÇÃO

Nesse contexto, no seio da Assembleia Constituinte, surgem o debate programático 
da cultura e a representação dos segmentos culturais, com grupos de interesses participantes 
do processo de formulação constitucional – algo que, como sublinha ELSTER, configura-se 
como um dos fatores mais importantes neste processo (1995, p. 378).

Ainda que alguns autores tragam críticas ao formato de Assembleia Constituinte, a partir 
da eleição de delegados e da participação de grupos de interesses, propondo, inclusive, outros 
modelos2 (ARATO, 2012, p. 173-200), é possível afirmar que a dinâmica de Constituinte adotada 
para a Carta de 1998 foi fundamental para abarcar, normativamente, no texto constitucional, 
tantos temas e interesses, cujos representantes foram por décadas reprimidos, sem espaço 
institucional legítimo de proposição. A partir deste processo, um dos grandes méritos da 
Constituição foi “a audácia de abrigar tantos interesses, direitos e metas ambiciosas para a 
sociedade” (VILHENA et al., 2017, p. 225). Para Oscar Vilhena, tratou-se de um “compromisso 
maximizador”, através do qual “a Constituição entrincheirou direitos, protegeu interesses, 
distribuiu poderes, realizou promessas, delineou objetivos de mudança social e determinou 
políticas públicas” (VILHENA et al., 2017, p. 234).

Esse “compromisso maximizador” foi importante sobretudo para temas de pouca 
tradição constitucional, ausentes em outras Cartas, até então pouco explorados do ponto de 
vista de formulação normativa, com pouca força política de propositura, dado especialmente o 
pouco amadurecimento jurídico e teórico e um tipo de representatividade política mais fluida 
e de perfil menos institucional. Era exatamente o caso da cultura.

Francisco Humberto Cunha Filho constatou que a presença dos setores culturais foi 
muito forte na Constituinte, influenciando direta e indiretamente, e de forma decisiva, a 
redação final do texto (CUNHA FILHO, 2004, p. 88)3. Dentre as principais preocupações do 

2  Andrew Arato, em seu texto “Conventions, Constituent Assemblies and Round Tables: Models, principles 
and elements of democratic constitution making”, trata dos modelos de formulação e instauração constitucional 
mais afetos aos sistemas e momentos políticos dos países. Traz a figura das Mesas-Redondas como possibilidade 
alternativa às Convenções e Assembleias e compara estes modelos, elevando críticas e pontos positivos, com base 
nos objetivos almejados, eleição dos atores, regras de realização, estágios, etc.
3  Conforme Cunha Filho, nessa atuação sobre os constituintes, destacou-se o “Movimento pela Defesa da 
Cultura”, que agregava diversos sindicatos e associações de classe, dos artistas e agentes da cultura e do segmento 
da comunicação. Dentre os principais parlamentares vocalizadores das demandas, estava Farabulini Junior, do 
Partido Trabalhista Brasileiro.
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campo cultural, com relação à presença substantiva da cultura na Constituição, estavam: (i) a 
positivação dos direitos intelectuais como direitos fundamentais; (ii) os direitos de natureza 
trabalhista e previdenciária; (iii) liberdade para as atividades culturais, com incentivo público; 
(iv) acesso de produções locais aos veículos de comunicação; (v) participação da cultura em 
conselhos, como o de comunicação; (vi) ampliação do direito de antena para sindicatos e 
organizações populares e sindicais (CUNHA FILHO, 2004, p. 89).

Todavia, pode-se afirmar que o maior objetivo programático almejado pelo setor foi 
a autonomia da cultura como área a ser constitucionalmente tutelada, sem subordinação aos 
demais ramos econômico, social e político (CUNHA FILHO, 2004, p. 18; COSTA, 2012, p. 
88). Dessa forma, haveria uma “autonomização conceitual” ou uma “autonomia do cultural”, 
(SILVA, 2007, p. 58) na Constituição, possibilitando a sua abordagem como “manifestação 
própria da realização do Estado de Direito e da Democracia” (SILVA, 2007, p. 55).

O objetivo era desvincular a cultura, enquanto direito constitucional e, por conseguinte, 
como objeto de política pública, de áreas a que historicamente esteve ligada e subalternizada, 
sobretudo a educação. Nesse sentido, apesar de uma presença extensa e difusa no decorrer do 
texto constitucional, a cultura mereceu um capítulo específico, composto pelos artigos 215 e 
216 da Constituição Federal, além de sua presença no rol de direitos fundamentais do artigo 
5º sob diferentes aspectos.

Importa, aqui, ressaltar que essa luta pela autonomia constitucional da cultura possuía, 
além de um claro objetivo programático – de finalmente se criarem políticas públicas condizentes 
com o programa do Estado Dirigente -, uma outra meta, de caráter eminentemente simbólico. 
Seria a primeira vez4 que uma Constituição nacional afirmava expressa e literalmente os direitos 
culturais, como conjunto específico no texto constitucional e como área atendida pelo Estado.

A tomada da Constituição não apenas como instrumento, mas também como símbolo, 
como pregou Edward Corwin (CORWIN, 1936, p. 107), e a afirmação da importância desse 
simbolismo a atravessar toda a cultura (no sentido de ordem social) (LERNER, p. 1937, 1293), 
inclusive a cultura jurídica, contribuem para compreender o quão importante se fazia alçar 
os direitos culturais ao mesmo patamar de outros direitos constitucionais, como educação 
e saúde. Ademais, obedecendo à Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), os 
direitos culturais também passavam a ser reconhecidos, no âmbito constitucional, como 
direitos fundamentais.

E, dessa maneira, se essa presença autônoma e orgânica dos direitos culturais era 
uma conquista social do movimento cultural e uma demarcação simbólica, tinha também 
uma dimensão prática muito interessante. Pela primeira vez, alavancado ao mesmo patamar 

4  José Afonso da Silva explica em seu “Ordenação Constitucional da Cultura” como as diversas 
constituições brasileiras e internacionais abarcaram os temas da cultura. Cita, por exemplo, o tratamento dos 
direitos “de inventor e autorais” na Constituição de 1946. Contudo, a aparição dos direitos culturais, de forma 
coesa e orgânica, superando a lógica meramente esparsa dos outros textos constitucionais, é algo inédito (SILVA, 
2001, p. 39-42).
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hierárquico dos demais direitos sociais e fundamentais, o direito à cultura passaria a ser 
sopesado, balanceado e compatibilizado com os demais direitos. Em hipótese, em uma análise 
de proporcionalidade, com seu teste de equilíbrio (balancing), inserido em uma cultura de 
justificação dos tribunais (COHEN-ELYIA; PORAT, 2011, p. 464), o direito cultural passaria 
a ser considerado de forma equitativa a outros direitos – mesmo que este exercício, na prática, 
para o universo judicial da cultura, ainda seja incipiente, quase virtual.

Em síntese, além da nomeação concentrada dos direitos culturais (artigos 215 e 216), 
a Constituição Federal de 1988 trouxe vários outros princípios, direitos e garantias culturais, 
espalhados pelo texto constitucional, como exemplos: livre expressão intelectual e artística 
(art. 5º, IX); direitos autorais (art. 5º, XXVII); propositura de ações de proteção ao patrimônio 
histórico e cultural (art. 5º, LXXIII); proibição da censura artística e intelectual (art. 220, § 
2º); direito da criança e do adolescente à cultura (art. 227); direitos indígenas (art. 213), etc.

O conjunto dessas normativas relativas à cultura, dispostos esparsamente na Constituição 
Federal, juntamente as normas jurídico-institucionais repositórios de valores culturais, somados 
aos princípios e normas oriundos das ciências da cultura que ganham dimensão jurídico-
normativa, com o objetivo amplo de “garantia de acesso à cultura, liberdade de criação e 
difusão cultural, igualdade no gozo dos bens culturais” pode ser denominado como “ordenação 
constitucional da cultura” (SILVA, 2001, p. 50).

3. CULTURA PELA CONSTITUIÇÃO

A análise constitucional da cultura passa, portanto, pela observação integrada do tema 
da cultura nas diversas seções constitucionais e pela cultura objetivamente tutelada como 
direito, em suas diversas manifestações e, em seu conjunto, tomado como direitos culturais.

Porém, menos que explorar e exaurir todas modalidades de presença da cultura na 
Constituição, interessa a este trabalho dar enfoque a duas abordagens: (i) a dos direitos 
culturais manifestamente expressos com tais, nos artigos 215 e 216 da Constituição, que se 
constituem como a novidade material do texto de 1988; (ii) a lógica de intepretação integral 
da matéria cultural na Constituição.

Em seu artigo 215 originário, isto é, sem considerar as emendas constitucionais 
posteriores5, a Constituição estabelece que o “Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais”. Por esta previsão, os direitos culturais passam a 
ter dupla dimensão (SILVA, 2001, p. 48): de direito objetivo, que requer ação positiva do 
Estado; e subjetivo, de faculdade individual de agir com base nesses direitos. Sem exaurir 
o completamente o conteúdo dos direitos culturais, o dispositivo traz os principais núcleos 

5  As emendas constitucionais serão tratadas adiante no artigo.
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substantivos de ação do Estado na cultura: acesso, apoio, valorização e difusão da cultura 
(CUNHA FILHO, 2011, p. 119).

No artigo 216, tal qual aprovado pela Constituinte, fica estabelecida a proteção do 
patrimônio cultural brasileiro, material e imaterial. O interessante a anotar aqui é que o 
legislador propôs, simultaneamente, uma acepção de patrimônio cultural e de cultura, de 
forma ampla, para a seara jurídica no Brasil (CUNHA FILHO, 2004, p. 37). A partir dela, a 
tutela constitucional da cultura estaria relacionada a todos os processos sociais com referência 
simbólica à identidade, à ação e à memória.

A “novidade constitucional” é a intenção do legislador de tentar sintetizar e sistematizar 
as diferentes formas de tomada da cultura como objeto de tutela constitucional, somando a isso 
a ação obrigatória do Estado no sentido da diretriz dirigente-programática da Constituição, 
na terminologia expressa de “direitos culturais”. No que tange à outra linha de discussão 
proposta, a cultura considerada pelo texto constitucional, enquanto matéria normatizada 
e alcance de proteção, deve ser interpretada para além dos direitos culturais previstos nos 
artigos 215 e 216. Essa interpretação passa por considerar que há uma gama de previsões 
que partem da cultura ou a invocam, direta e indiretamente, expressa ou implicitamente. Há 
matéria cultural em outras seções constitucionais, de forma relevante e central (como no caso 
da democratização dos meios de comunicação – artigos 220 e 221) e de maneira incidental 
(como nas previsões sobre o sistema educacional). Além disso, existem normas específicas 
de diálogo interdisciplinar (como as afetas ao meio ambiente, direito urbanístico e patrimônio 
cultural, por exemplo) e direitos fundamentais e humanos (internalizados das convenções 
internacionais) que possuem dimensão cultural6 imprescindível, como os direitos indígenas, 
o direito à alimentação e o direito à saúde. Assim, é preciso uma compreensão integrada e 
integradora, criativa e inovadora7 da matéria cultural, que é esparsa e densa na Constituição.

4. CULTURA VERSUS CONSTITUIÇÃO

Por fim, como último ponto de análise deste artigo, está o debate sobre o “comportamento” 
da cultura (do direito à cultura e dos direitos culturais) em embate com a Constituição, 

6  Alguns estudiosos dos direitos culturais trazem a categoria dos direitos humanos com dimensão cultural. 
Não seriam direitos culturais stricto sensu, mas teriam essa dimensão cultural marcante, a se apresentar em sua 
natureza, reconhecimento e exercício, e cujo descumprimento significaria a não concretização integral desses 
direitos. Além dos direitos indígenas, seriam os casos do trabalho agrícola, direito à alimentação e à saúde e outros 
direitos ligados às minorias e povos tradicionais e originários (DONDERS; LAAKSONEN, 2011, p. 105).
7  Nesse sentido, Eliardo Teles Filho traz estudo interessante que apresenta o direito à cultura na Constituição 
como “rede”. Segundo ele, “se considerarmos cada dispositivo constitucional como uma rede, veremos que essa 
rede passa, circula, entre diversos pontos focais, espécies de nódulos para onde convergem várias ligações” (2011, 
p. 107). Em sua proposta, a cultura seria manejada juridicamente como “rede constitucional”, que emana da 
previsão específica (os artigos 215 e 216) para várias direções no texto constitucional, dos direitos sociais aos 
fundamentais, formando verdadeiros “circuitos” (2011, p. 108), que se conectam inclusive com a rede internacional 
de direitos culturais. Esse percurso formaria uma “composição” (TELES FILHO, 2011, p. 110), capaz de dar força 
à observância da cultura na Constituição, de forma densa e como um campo vasto de “possibilidades”. Trata-se de 
uma visão pouco ortodoxa e mais culturalista do que constitucionalista de análise da Constituição, exacerbando 
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confrontando o texto pronto da Assembleia Constituinte. Propõe-se a embocadura deste debate 
relacionado ao potencial dos direitos constitucionais da cultura como ensejadores de políticas 
públicas, na perspectiva do constitucionalismo transformador e da Constituição dirigente e 
programática.

Além da marca distintiva do “compromisso maximizador”, a Constituição de 1988 concilia 
outra, igualmente cunhada por Oscar Vilhena e o conjunto de autores que assina o trabalho: a 
marca da “rigidez complacente” (VILHENA et al., 2017, p. 238). Se a primeira distinção está 
relacionada ao componente “social” da Carta, a segunda se refere à sua característica “mais 
estritamente jurídica” (BUCCI, 2018, no prelo). A “rigidez complacente” seria a “facilidade 
em reformar dispositivos específicos do texto, assegurando a preservação dos princípios 
basilares da arquitetura constitucional”, fenômeno que permitiria a sua atualização, “sem que 
este perca sua identidade”. Este fenômeno está diretamente relacionado ao emendamento da 
Constituição, que pode significar, dubiamente, como afirma Maria Paula Dallari Bucci, tanto 
a “provisoriedade permanente” do texto (ARANTES; COUTO, 2006, p. 41), quanto a sua 
ductilidade, “a condição que explica a sua permanência” (BUCCI, 2018, no prelo).

Claudio Gonçalves Couto e Rogério Bastos Arantes defendem que o Brasil manteve 
uma “agenda constituinte” permanente, aberta, como se não houvesse se encerrada em outubro 
de 1988. O argumento dos autores é o de que há uma incompatibilidade “formal” (ARANTES; 
COUTO, 2006, p. 41) entre o modo com que se dão as políticas governamentais e o enquadramento 
do texto constitucional, levando necessariamente à sua modificação. Segundo eles, como 
a Constituição estabelece muitos dispositivos de políticas públicas, há um “engessamento 
constitucional” da atuação governamental, criando um modus operandi no sistema político 
baseado na normatização constitucional.

De acordo com o estudo dos autores, a instabilidade do texto constitucional se dá porque 
os governantes precisam necessariamente reformar a Constituição a fim de emplacarem suas 
políticas programáticas. Ainda que o caminho da constitucionalização das políticas seja o mais 
difícil, dada à dinâmica parlamentar mais rígida de aprovação, o emendamento seria, além 
de inevitável, necessário. Distinguindo as normas constitucionais entre as de polity (normas 
estruturais do Estado) e as de policies (relacionadas às políticas públicas), os autores demonstram 
que, até 2005, dos 482 dispositivos emendados, 332 (68,8%) eram normas de policies. E, com 
isso, concluem que agenda de políticas públicas demanda mudanças constitucionais para se 
realizar ou, no raciocínio, que a Constituição, como se oferece, não é suficiente para assegurar 
que seus dispositivos originários sejam aptos a “acionar” políticas públicas.

Reconhecendo a importância do estudo, este artigo discorda da conclusão dos autores, 
por crer que a análise matemática e quantitativa das emendas não alcança a complexidade 
programática, tanto da Constituição quanto das conjunturas políticas que proporcionaram as 

a valoração cultural e flexionando o parâmetro mais tradicional da teoria constitucional. Todavia, surge aqui 
nesse artigo como um destaque sobre quão importante deve ser a leitura orgânica da matéria cultural normatizada 
constitucionalmente.
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modificações constitucionais e, especialmente, as políticas públicas. O objeto deste artigo 
serve para atestar isso na cultura. Pouco ou nenhum emendamento foi preciso para implantar 
políticas públicas de cultura, especialmente no período mais recente. E, mais do que isso, as 
emendas constitucionais que ocorreram foram poucas e pouco eficientes para gerar resultados 
concretos nas políticas públicas e no programa do Estado para a cultura.

Utilizando o recorte de análise específica da seção da cultura na Constituição (artigos 
215 e 216), registram-se três emendas constitucionais (EC): EC 71, de 2002; EC n. 42, de 
2003; EC 48, de 2005.

A Emenda 42, de 2005, é praticamente simbólica. Ela “faculta” aos Estados e Distrito 
Federal a possibilidade de vincularem a seus fundos até cinco décimos por cento (0,5%) 
de sua receita tributária líquida para o fomento à cultura, vedados o pagamento de pessoal, 
serviços da dívida e despesas indiretas, não relacionadas às ações apoiadas. Caso fosse uma 
obrigação orçamentária, quiçá acompanhada de um instrumento federativo de repasse de 
verbas, o dispositivo seria eficiente. Hoje, é completamente vão.

As emendas constitucionais 71 e 48 são casos interessantes por proporem políticas 
públicas estruturantes e por suas matérias estarem relacionadas institucionalmente. São as 
emendas que instituíram o Sistema Nacional de Cultura (SNC – EC 71) e o Plano Nacional 
de Cultura (PNC – EC 48).

O Plano Nacional de Cultura8 surge com a missão de promover o desenvolvimento 
cultural do país e integrar as ações do poder público, numa perspectiva plurianual, voltadas 
ao alcance dos objetivos constitucionais e à concretização dos direitos culturais. Ele foi 
regulamentado pela Lei 12.343, de 02 de dezembro de 2010, que instituiu um amplo programa 
para a cultura do país, com princípios, objetivos, atribuições do poder público, e sistemas de 
financiamento, monitoramento e avaliação das políticas, e indicadores, além da previsão do 
estabelecimento de metas prioritárias para os diferentes setores culturais. Em seu anexo, para 
orientar a aplicação da lei, o Plano trouxe um vasto arcabouço de diretrizes, estratégias e ações.

Importa, dito isso, afirmar que o Plano Nacional de Cultura aparece no universo normativo 
e regulatório da cultura como “mapa e bússola para a atuação do poder público” (VARELLA, 
2014, p. 99), de maneira que essa atuação se baseia na designação dada pelos direitos culturais 
já previstos constitucionalmente, e na projeção que as políticas, deles derivadas, adquirem.

Apesar dessa importância e, até, complexidade programática, na prática, o Plano 
Nacional de Cultura foi pouco absorvido, como guia do programa cultural do Estado, pelo 
poder público nas três esferas federativas (inclusive no Ministério da Cultura); há dificuldade 
para gerar indicadores, elaborar metodologia e aferir o desempenho de suas metas, cuja 
responsabilidade de execução é compartilhada federativamente; e há poucos mecanismos de 

8  O tema do PNC foi desenvolvido mais profundamente na minha dissertação de mestrado, que resultou no 
livro “Plano Nacional de Cultura: direitos e políticas culturais no Brasil”, publicado em 2014.
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monitoria, supervisão, incremento e revisão do Plano, que tenha aderência pragmática com 
as políticas que se desenvolvem “à parte” dele.

Em consonância institucional com a propositura de um plano nacional para a cultura, 
surgiu o projeto de um Sistema Nacional de Cultura (SNC), através da Emenda 71, aprovada 
em 2012. Ela acrescentou ao capítulo constitucional da Cultura o artigo 216- A, que estabelece 
um sistema em regime de colaboração, de promoção conjunta de políticas públicas, através 
do pacto federativo, da participação da sociedade, e com vistas ao atendimento dos direitos 
culturais.

Em seu parágrafo primeiro, o artigo estabelece que o fundamento do Sistema é a política 
nacional de cultura, cujas diretrizes são trazidas pelo Plano Nacional de Cultura - o “elemento 
que vai materializá-lo, dar-lhe concretude, na medida em que conceitua, organiza, estrutura 
e implementa políticas públicas de cultura em todo o país” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 
2008, p.14). E preceitua, ainda, que deve haver lei a regulamentar o seu funcionamento. 
Esta lei nunca existiu, deixando uma arquitetura vazia, com lacuna tanto do ponto de vista 
normativo-regulatório, quanto do ponto de vista político-programático.

Assim, é importante lembrar que há um descompasso entre duas das mais importantes 
normas constitucionais da cultura: o Sistema e o Plano Nacional de Cultura (PNC). Ambas 
surgiram como emendas à Constituição e o que ilustram, hoje, é uma “modelagem institucional” 
inacabada de articulação e coordenação. Se há um programa estabelecido para a as políticas 
públicas de cultura no País, através do PNC, mas um “arranjo institucional” (BUCCI, 2013, 
p. 42) insuficiente, devido à estrutura lacunar do SNC, para a escala e escopo pretendidos, 
atribuição de responsabilidades federativas e, assim, para a própria “sustentabilidade jurídico-
política” (BUCCI, 2013, p. 42) do que foi disposto, há um imbróglio de ordem jurídica colocado. 
Sua insolvência mitiga o próprio rol de objetivos pretendido para as políticas públicas de 
cultura. Dessa forma, apesar de uma política “de Estado” proposta constitucionalmente, a (des)
integração entre PNC e SNC pouco contribuiu e contribui com o quadro atual das políticas 
públicas de cultura.

Destino diferente, à margem da constitucionalização, tiveram diversas outras políticas 
públicas, especialmente no período recente (2003-2016), quando se inaugurou uma nova etapa 
conceitual e programática de compreensão da cultura pelo Estado. Foram implementadas ações 
importantes, como: o Cultura Viva (programa de pontos de cultura, de protagonismo popular, 
geralmente advindo dos interiores do Brasil e ligados às culturas populares); a política do 
audiovisual, de cunho fomentador e regulatório, amparada na Agência Nacional de Cinema 
(Ancine); a política de fomento à diversidade cultural (abarcando os segmentos de culturas 
populares, indígenas, ribeirinhos, ciganos, LGBTT, etc.); as políticas descentralizadas de 
patrimônio cultural e histórico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan); a nova regulação da gestão coletiva dos direitos autorais, tornando-a mais transparente 
e democrática; entre muitas outras. Todos elas são exemplos de políticas culturais executadas 



1609

pelo Estado, naturalmente baseadas nos direitos culturais trazidos pela Constituição, mas 
longe de uma agenda de normatização via emendas constitucionais.

Desse modo, para a cultura, a hipótese e o método quantitativo de Couto e Arantes se 
mostram falhos, já que 100% dos dispositivos constitucionais específicos da cultura foram 
emendados (os artigos 215 e 216) e, na prática, trouxeram poucos resultados diretos. Assim, 
no sentido de “enfrentamento” constitucional para a realização programática, parece pouco 
frutífera a peleja cultura versus Constituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CULTURA PÓS CONSTITUIÇÃO

No contexto dos 30 anos da Constituição Federal, este artigo tentou analisar algumas 
dimensões da relação entre cultura e Constituição. Sem pretensão de exaurir os temas apontados, 
a ideia foi disparar algumas reflexões sobre o tratamento constitucional da cultura que se 
relacionam com a efetividade da normatização constitucional dos da cultura e dos direitos 
culturais e o programa social, voltado à área da cultura, que a Constituição de 1988 inaugurou.

Pode-se concluir que que a matéria da cultura se desenvolveu significativamente a 
partir da Constituição, tanto pela autonomização do seu tratamento, quanto por, praticamente, 
inaugurar expressamente a responsabilidade do Estado na consecução dos direitos culturais 
e na tomada da cultura como objeto de políticas públicas.

Fica a intenção, para um próximo estudo, de aprofundar outra esfera desse debate, que 
aqui não coube: o tratamento da cultura para além do texto constitucional, com ele estabelecido 
e vigente, na etapa de interpretação e julgamento dos conflitos que envolvem a cultura, com 
base nesse texto. A ideia é estudar o tratamento da cultura pelos tribunais, especialmente os 
superiores. Isso servirá para tentar compreender também como tem se dado o controle de 
constitucionalidade pelo Judiciário no âmbito cultural, notadamente no campo da judicialização 
das políticas públicas de cultura. A cultura pós Constituição fica para o próximo capítulo.
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SISTEMAS ESTADUAIS DE CULTURA E ESFERA PÚBLICA 
AMPLIADA: DIVERSIDADE CULTURAL, DIFERENÇA E 

(DES)IGUALDADE

Adélia Zimbrão1

Lessandra da Silva2

RESUMO: O estudo parte do pressuposto que o Sistema Nacional de Cultura 
tem potencialidade de inovação social por ser uma política pública que possui 
arranjos capazes de contribuir para a promoção da democratização da esfera 
pública. Esta consiste, entre outros aspectos, em novas formas de interação entre 
sociedade civil e Estado, que considerem a diversidade, a igualdade complexa, 
a cidadania diferenciada, a participação social e a distribuição. Nesse sentido, o 
trabalho busca analisar as legislações dos sistemas estaduais de cultura à luz do 
debate teórico acerca da diversidade cultural, diferença/reconhecimento e (des)
igualdade/distribuição. Para isso faz levantamento e analisa 17 marcos regulatórios 
dos sistemas estaduais de cultura.  

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de cultura, esfera pública, diversidade cultural, 
diferença e igualdade.

INTRODUÇÃO 

 A década de 1980 representou importantes avanços em termos de 
democratização política, impulsionados por mobilizações e lutas de movimentos 
sociais, culminando com a promulgação da chamada “Constituição Cidadã de 
1988”. Nesse sentido, a então nova carta constitucional consagrou direitos sociais 
básicos e inovou no campo das políticas públicas ao reservar espaços institucionais 
para a participação popular; uma das reivindicações que marcaram as lutas contra 
a ditadura civil-militar. Nessa direção, modelos organizacionais de gestão pública 
participativa foram sendo desenvolvidos no Brasil.

1  Doutora em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Setor 
de Pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. E-mail: adélia.zimbrao@
rb.gov.br.
2  Mestre em Administração Pública pela EBAP/FGV. Professora Universitária. E-mail: 
lessandrasilva@hotmail.com
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 Entretanto, se partirmos de aportes teóricos problematizadores da concepção dicotômica 
Estado-Sociedade, tais como os estudos habermasianos3 de esfera pública, consideraremos 
que somente a criação de mecanismos estatais de ampliação da participação popular na gestão 
pública não basta para a construção de um projeto societário democrático emancipador4. É 
necessária a democratização da esfera pública e isso requer processo de interação e transformação 
tanto do Estado como da Sociedade Civil, e novas formas de relação entre ambos (FLEURY, 
2009). E, segundo Fleury (2009), a essas duas dimensões da esfera pública pode-se acrescentar 
a inovação social. Esta ocorre quando as mudanças alteram processos e relações sociais, 
redefinindo as estruturas de poder preexistentes. Tal inovação também remete à necessária 
transformação dos modelos de gestão pública no sentido de abrir o Estado a processos de co-
gestão públicos, de modo a garantir espaços a novos e diversos atores sociais, assim como à 
suas demandas e formas organizativas (FLEURY, 2009).

 Nesse sentido, Fleury (2009) entende que tomando como pressuposto a ideia de que a 
reconstrução da “esfera pública é um processo de mudança ao nível social e organizacional” 
isso requererá o desenvolvimento de “inovações tecnológicas e sociais” que sejam capazes de 
incorporar novas demandas, atores e conferir novos papeis a antigos atores (FLEURY, 2009, 
p.50). Trata-se de um processo que necessita da construção de uma esfera pública ampliada. 
E, ainda de acordo com Fleury (2009), a abordagem habermasiana de esfera pública “remete o 
político a questões relativas ao poder, à igualdade, à diversidade e às interações entre sociedade 
civil e Estado” (2009, p.44). Desse modo, na concepção de Fleury (2009) uma esfera pública 
ampliada pressupõe democracia deliberativa, igualdade complexa, diversidade, cidadania 
diferenciada e emancipação. Isso requer inovação gerencial capaz de transformar os processos 
e tecnologias administrativos em direção à construção de instituições públicas que favoreçam 
o processo de fortalecimento da sociedade civil e sua capacidade de influenciar e controlar 
as políticas públicas (FLEURY, 2009). 

 Nesse sentido, torna-se ainda mais relevante a produção de estudos que analisem 
modelos organizacionais de gestão pública participativa desenvolvidos no Brasil, a fim de 
verificar se eles contribuem para a construção de esfera pública ampliada. O Sistema Nacional 
de Cultura (SNC) possui um arranjo organizacional de políticas públicas que visa redefinir o 
papel dos atores sociais na medida em que tem canais institucionais de participação popular 
que buscam ampliar a influência da sociedade civil sobre as deliberações políticas. Esse modelo 
de política pública possui elementos de inovação gerencial e tem uma proposta de co-gestão 
por meio de suas instâncias de negociação entre Sociedade e Estado, podendo desse modo 
deflagrar processos de inovação social.

3  Habermas fala sobre engenharia institucional democrática e materialização da emergência de uma esfera 
social por ele denominada repolitizada ou Estado-social, onde as instituições estatais e sociais se sintetizam em um 
único complexo indiferenciado (HABERMAS, 1984, p. 177, apud FLEURY, 2009, p.44).
4  Isso se entendermos emancipação como processo histórico de conquista da condição de sujeito autônomo, 
capaz de projeto próprio e coletivo (DEMO, 2001, apud FLEURY, 2009, p.66).
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 Tomando como pressuposto que o Sistema Nacional de Cultura tem potencialidade de 
inovação por ser uma política pública que possui alguns arranjos capazes de contribuir para a 
promoção da democratização da esfera pública, é relevante observar como se relaciona com 
as questões relativas à diversidade, à igualdade, à distribuição e às interações entre sociedade 
civil e Estado.

 Nessa linha, este trabalho tem como objetivo geral analisar as legislações dos sistemas 
estaduais de cultura à luz do debate teórico acerca da diversidade cultural, diferença/
reconhecimento e (des)igualdade/distribuição. Portanto, interessa-nos analisar nos marcos 
regulatórios dos sistemas estaduais de cultura se as legislações estaduais relacionadas aos 
sistemas de cultura tratam em seus textos sobre as questões referentes à diversidade, diferença, 
(des) igualdade e distribuição; e caso tratem, refletir sobre os embasamentos teóricos e os 
conceitos que orientam tais marcos regulatórios. Trata-se de tarefa difícil, posto que categorias 
analíticas como diferença, diversidade cultural e igualdade são extremamente complexas e 
distantes de estarem sedimentadas. Mas aqui nos cabe apenas um ensaio que, longe de esgotar 
o assunto, propõe-se a reflexões iniciais sobre a política pública sistema de cultura enquanto 
eixo do amplo debate sobre igualdade e diferença (reconhecimento e distribuição).

DIVERSIDADE CULTURAL, DIFERENÇA, (DES) IGUALDADE E SISTEMA 
DE CULTURA

As discussões relacionadas a temáticas como multiculturalismo, direitos culturais ou 
políticas afirmativas, conforme Neves (2005) ganharam uma projeção incomum nas últimas 
décadas, tornando-se muitas vezes, em alguns países, o eixo condutor do debate público. Ante 
a perda relativa de importância das contradições de classe, que marcaram o último século de 
conquistas social-democratas, a questão das formas de reivindicações políticas relativamente 
independentes das questões distributivas econômicas tem assumido um lugar de crescente 
importância em todo o Ocidente (SOUZA, 2000). Assim, compõem a cena político-cultural 
do mundo contemporâneo, as lutas de grupos minoritários por reconhecimento social e pelo 
estabelecimento de uma ação estatal que enfrente a discriminação, favoreça a igualdade e 
possibilite a convivência entre populações de origens culturais e étnicas diferentes (Neves, 
2005).

Entretanto, tal narrativa da nova esquerda,5 que predominou nos últimos anos em 
todo Ocidente, sempre esteve em embate com discursos que defendiam a prioridade das 
lutas contra a desigualdade socioeconômica e a primazia das críticas à lógica do capitalismo. 
E, atualmente, após os resultados eleitorais para a Presidência da República nos EUA e no 

5  Para a filósofa norte-americana Nancy Fraser (2007) as forças da política progressista dividiram-se em 
dois campos, de um lado a esquerda cultural, com sua política da diferença e do outro, a esquerda social, com sua 
política da igualdade. Na perspectiva de Pierucci (1990), a esquerda, expressa pelos “novos” movimentos sociais, 
empunha a bandeira da defesa das diferenças como algo novo, progressista, humanitário, emancipatório, apesar de 
a diferença ainda ser o grande signo das direitas (extremas ou moderadas) do mundo contemporâneo.
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Brasil, acentuou-se o debate envolvendo as polêmicas questões ligadas ao reconhecimento 
social, distribuição, igualdade e diferença. Isso porque alguns analistas sociais6 atribuem 
tais vitórias à presidência desses países ao discurso da esquerda dita cultural que focaliza o 
reconhecimento social, identificando o “progresso” com a meritocracia em vez de igualdade, 
ou seja, abandonando a crítica estrutural da sociedade capitalista.

Já na década de 1990, Pierucci (1990), a partir de outra perspectiva crítica, advertiu 
que o discurso da diferença é definidor das tradições de direita. Então, a seu ver, a assimilação 
do discurso da diferença pela esquerda estaria gerando “ciladas”, tendo como efeito nocivo a 
tematização da diferença como um direito, o “direito à diferença”. Isso porque, para este autor 
foi a direita quem primeiro apregoou, na modernidade, que “os seres humanos não são iguais 
porque não nascem iguais e, portanto, não podem ser tratados como iguais” (1990, p.9), ou seja, 
há nesse discurso a “certeza das diferenças”, sendo assim central no pensamento e mentalidade 
de direita a questão da diferença, pois ela fundamenta e justifica as desigualdades de fato e 
legitima a desigualdade de direito. As “ciladas da diferença” se estabelecem posto que, por 
ser tratar de um período histórico de reemergência dos conservadorismos, nos anos 1990, há 
uma reapropriação estratégica dos argumentos da diferença pela direita - legitimada a partir de 
então como “direito” - para serem usados contra os próprios movimentos ditos progressistas. 
Os fundamentos da diferença, no novo campo político-doutrinário, deixam de ser naturais e 
biológicos e passam a ser culturais. Nesse sentido, para o autor, é justamente o discurso da 
“diferença cultural” que é usado pela “direita identitária” para afirmar a “irredutibilidade das 
diferenças culturais”, ou seja, a “incompatibilidade dos modos de vida e das tradições”, e 
para justificar o “imperativo de autopreservação” e a “recusa fóbica da mistura” (PIERUCCI, 
1990). Assim, conforme Rios (2012), com base nas questões trazidas por Pierucci, no livro 
As ciladas da diferença, o “diferencialismo de direita” insiste na afirmação das diferenças 
como estratégia antiigualitarista.

Portanto, nessas arenas políticas nas quais narrativas disputam o discurso que se fará 
hegemônico, é importante lembrar que “toda formação discursiva é um lugar de poder” (BRAH, 
2006, p. 373). E, ainda, que a “prática é produtiva de poder; mas como mostra Foucault o 
discurso é prática” (BRAH, 2006 p. 373).

6  Entre estes, destaca-se a Nancy Fraser (2018) que atribui o atual crescimento do populismo e da extrema 
direita ao enfoque dado pela nova esquerda aos movimentos por reconhecimento social, desvinculados das classes 
sociais e das lutas por redistribuição. Ela explica que é específico do “neoliberalismo progressista” o fato deste 
combinar “políticas econômicas regressivas, liberalizantes, com políticas de reconhecimento aparentemente 
progressistas. Sua economia política baseia-se em ‘livre comércio’ e desregulamentação das finanças (que 
empodera investidores, bancos centrais e instituições financeiras globais para ditar políticas de “austeridade” para 
o Estado por meio de decretos e da chantagem da dívida). Entretanto, seu lado de reconhecimento centra-se na 
compreensão liberal do multiculturalismo, do ambientalismo e dos direitos das mulheres e LGBTQ. Inteiramente 
compatível com o neoliberalismo financeiro, essa compreensão é meritocrática, oposta ao igualitarismo. Focados 
na “discriminação”, eles buscam assegurar-se de que uns poucos indivíduos “talentosos” de “grupos sub-
representados” possam ascender ao topo da hierarquia corporativa e alcançar posições e remuneração paritárias 
com os homens heterossexuais brancos de sua própria classe” (FRASER em entrevista a  MEHTA, Shraya. In: 
REVISTA IHU, s/p, 2018).

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/555062-os-homens-brancos-de-temer
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 Nesse sentido, os apontamentos de Hofbauer (2011) tornam-se fundamentais: “O que 
para alguns é diferença cultural pode, para outros, ser manifestação de desigualdade social. 
As disputas e confusões em torno desta questão não ocorrem por acaso e tem, evidentemente, 
sérias consequências políticas” (2011, p. 69).  E questões trazidas pelo autor também contribuem 
para nossa reflexão:

É possível conjugar a busca por igualdade social, política e econômica com a defesa 
do direito a diferença cultural? Como assegurar o respeito aos valores dos diferentes 
grupos étnicos e, ao mesmo tempo, garantir o principio do tratamento igual a todos 
os cidadãos? Essas são algumas das questões políticas que se colocam hoje, na era 
da globalização, tanto aos Estados nacionais e organismos internacionais, quanto aos 
próprios grupos e indivíduos que reivindicam direitos específicos (...) (HOFBAUER, 
2011, p.70). (...) A reflexão teórica em torno de três conceitos – cultura, diferença e 
(des)igualdade (...) é fundamental para melhor entendermos alguns dos problemas 
candentes do mundo atual” (HOFBAUER, 2011, p. 69).

Hofbauer (2011) argumenta que a principal razão desses embates reside no fato de 
que grande parte destas análises “faz questão de separar cuidadosamente diferença simbólica 
de desigualdade socioeconomica, de conceber nelas lógicas excludentes e de avaliá-las 
consequentemente, a partir de corpos analíticos distintos” (2011, p. 71). Para ele, principalmente 
no mundo atual, no qual os fluxos migratórios e de informação e bens materiais intensificaram-se 
e colocaram em xeque noções clássicas de cidadania, espaço, comunidades, direitos múltiplos, 
tal “diferenciação torna-se cada vez mais ‘desajustada’ ” (2011, p. 71).

Há quase duas décadas, Souza (2000) já apontava como questões a necessidade de 
compreender a especificidade das lutas políticas contemporâneas, e a possibilidade de articular 
as formas de luta por igualdade econômica com as lutas por reconhecimento de diferenças 
culturais, de orientação sexual, de gênero ou de raça. Nesse sentido, cabe destacar Nancy 
Fraser7 que tem feito esforços no sentido de tornar a temática do reconhecimento operacional 
para o esclarecimento dos conflitos políticos da modernidade tardia (SOUZA, 2000). 

Além de Pierucci (1999), outros cientistas, entre eles o antropólogo Miguel Vale de 
Almeida (2007), problematizam a diferença no sentido de que ela pode ser interpretada como 
fundamento da desigualdade, tornando esta “normal” e “natural”. O autor ressalta o fato de 
que os aspectos simbólico e cultural não podem ser separados do material, havendo uma 
interdependência entre ambos. Desse modo, Vale de Almeida (2007) critica a separação entre 
a agenda da desigualdade e a agenda da diferença, pois a considera danosa para a construção 
de uma teoria que dê conta do “estado do mundo”. Em sua visão, o discurso da diferença seria 
uma forma de ocultar a desigualdade e de organizar a percepção das identidades sociais de 
um modo que pode levar à sua essencialização; “e que a essencialização leva a uma aparente 

7  Fraser (2006) busca desenvolver uma teoria crítica do reconhecimento, que identifique e assuma a defesa 
somente daquelas versões da política cultural da diferença que possam ser combinadas coerentemente com a 
política social da igualdade (Fraser, 2006, p.231), ou seja, que contemple tanto os aspectos simbólico-culturais 
quanto os redistributivos econômicos, como uma resposta adequada à agenda político-intelectual contemporânea 
(SOUZA, 2000). Fraser (2007) aponta que a justiça requer tanto a redistribuição como o reconhecimento.
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despolitização, retirando certos níveis de identidade social da possibilidade de mudança” (VALE 
DE ALMEIDA, 2007, p.24). No entanto, para o autor “a diferença pode ser estrategicamente 
mobilizada para se transformar em fator de reivindicação, em fator de reconhecimento das 
desigualdades criadas pela identificação da Diferença” (VALE DE ALMEIDA, 2007, p.24). 
Nessa perspectiva, a desigualdade se expressa  como um “processo que articula o material e 
o simbólico, e cuja arena de resolução é uma concepção mais alargada do político” (VALE 
DE ALMEIDA, 2007, p.24).

Para o antropólogo norueguês T. H. Eriksen deveríamos “diferenciar cuidadosamente 
entre diferenças culturais e a exploração política de diferenças culturais assumidas” (ERIKSEN, 
2002 apud HOFBAUER, 2011, p.77). Além disso, conforme o antropólogo, o termo “diferença 
cultural” pode referir-se a diferentes tipos de fenômenos. Nesse sentido, seria importante para o 
entendimento das complexidades culturais contemporâneas, discernir entre formas horizontais 
e verticais de diferenciação, ou seja, entre diferença igualitária e hierárquica (ERIKSEN, 
2002 apud HOFBAUER, 2011). Conforme aponta Eriksen, no texto já referido, as sociedades 
ocidentais têm assumido duas posturas diferentes perante contato com outras culturas: uma 
expressaria no termo “diversidade” certa celebração, a outra, no termo “diferença”, certa 
ameaça.

Como brevemente exposto, o debate antitético igualdade-diferença-desigualdade 
evidencia tensões constitutivas entre universal (igualitarismo, baseado na noção abstrata 
de indivíduo universal) e particular (diferenças e particularidades culturais e de valor), que 
compõem embates entre uma cultura global e diferentes valores e costumes “locais”. Frente 
a uma pretensa ordem universalista, no contexto de acelerada globalização, com aumento da 
complexidade dos fluxos de pessoas, bens, capital e informação, emergem as políticas das 
diferenças e de identidades, multiculturalismo, interculturalismo, expondo as contradições 
entre uma política da diferença e uma política da igualdade, assim como as tensões teóricas 
entre perspectivas universalistas e abordagens relativistas-multiculturalistas.

Partindo do discurso de defesa das identidades culturais, de afirmação da diferença 
face a uma “igualdade” entendida como massificante, padronizadora, em meio a disputas 
político-ideológicas, de sentidos e representações, cunhou-se a noção de diversidade cultural 
como tentativa de “acomodar” diferentes e divergentes interesses. Noção esta que, por sua 
vez, foi fundamental para o desenvolvimento de uma espécie de política cultural internacional 
materializada na Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais da Unesco8. A Convenção resultou de um longo processo de disputas e negociações 
políticas acerca da relação cultura e economia face à globalização. Desse modo, a “Convenção 

8  A Convenção adotou a seguinte definição para “Diversidade cultural”: “refere-se à multiplicidade de 
formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas 
entre e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas variadas formas pelas 
quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade das 
expressões culturais, mas também através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição 
das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados” (UNESCO, 2005, Artigo 4).
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da Diversidade Cultural” foi pensada como um instrumento alternativo e de resistência à 
ameaça de homogeneização da cultura, trazida principalmente pelas indústrias culturais, que 
com seu poderio desequilibram os fluxos das trocas de bens simbólicos no mercado global.

Entretanto, diversidade cultural, para Ribeiro (2009), tornou-se pau-para-toda-obra, 
“um ‘termo ubíquo’ que abarca posições políticas contraditórias defendidas por Estados-nação, 
agências de governança global e corporações de comunicação” (MATTELART, 2005 apud 
RIBEIRO, 2009, p.11), sendo celebrada como o fundamento do diálogo intercultural. Desse 
modo, o discurso sobre a diversidade é um universo de disputas, no qual a diversidade pode 
ser uma ferramenta para a reprodução ou para a contestação da hegemonia (RIBEIRO, 2009). 
Assim, o conteúdo da idéia da diversidade cultural pode veicular sentidos opostos, conforme 
sua apropriação e uso, sendo desse modo ressignificada conforme os interesses em jogo.

 Eriksen (2006 apud HOFBAUER, 2011) é outro pesquisador que também aponta 
que há certa celebração da idéia de diversidade cultural; constatação esta que faz a partir da 
análise de relatório da Unesco sobre direitos e variações culturais, de 1995, assim como da 
postura dos governos e da grande mídia diante dos imigrantes na Europa. A promoção da 
diversidade cultural estaria relacionada a uma série de aspectos culturais, tais como comidas, 
artesanatos, ritos que podem ser interpretados como politicamente neutros, moralmente benignos 
e ainda com capacidade de se tornarem economicamente aproveitáveis (ERIKSEN, 2006 
apud HOFBAUER, 2011). Se por um lado a diversidade é benquista, como coloca Eriksen, 
a diferença por sua vez, torna-se uma ameaça, pois ela abala um valor cultural “atualmente 
inegociável” no ocidente que sustenta as políticas neoliberais: o individualismo. 

 Nesse sentido, haveria uma aposta na diversidade cultural como um meio de diálogo 
para conciliar interesses. Isso seria possível porque supostamente, como têm sido conduzidos os 
termos dos acordos tanto de âmbito nacional quanto internacional, não questionam as estruturas 
e as formas como o poder político e econômico está organizado. Ao contrário disso, os aspectos 
culturais destacados como diferença, tais como a estrutura do parentesco, a organização social 
e política, o papel de gênero e dos grupos minoritários são tratados como questionáveis ou 
inaceitáveis, o que faz emergir o conflito (ERIKSEN, 2006 apud HOFBAUER, 2011). 

 Portanto, longe de serem conceitos teoricamente sedimentados, as noções de diversidade 
cultural, diferença e igualdade suscitam debates complexos, polêmicas e disputas semânticas. 
A tensão entre os paradigmas da distribuição/igualdade e do reconhecimento/diferença revela 
embates políticos e lutas sociais por direitos de cidadania. Igualdade e diferença são conceitos 
interconectados que estão necessariamente em tensão. Nesse sentido, os atuais marcos legais 
de políticas públicas de cultura resultam de processos políticos alimentados por essas tensões, 
que expressam esses confrontos e conflitos entre distintos interesses e projetos de sociedade.  
Assim, o Sistema Nacional de Cultura e outros arcabouços legais internacionais também 
orientam a formulação das políticas públicas de cultura intranacionais, sendo, estes também, 
resultado de tais embates no cenário mundial. Por isso, torna-se necessário observar como 
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essas questões relacionadas à igualdade, à diferença e à diversidade cultural aparecem nos 
marcos legais dos sistemas estaduais de cultura.

LEGISLAÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE CULTURA: ANÁLISE DOS 
ASPECTOS RELACIONADOS À DIVERSIDADE CULTURAL, DIFERENÇA, (DES) 
IGUALDADE E DISTRIBUIÇÃO 

 Todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, já fizeram adesão ao SNC. 
Entretanto, nem todos já elaboraram suas legislações para instituir seus sistemas estaduais de 
cultura. No quadro, em anexo, dispomos tais legislações estaduais disponíveis na plataforma 
do SNC e algumas que, apesar de não constarem nessa plataforma, puderam ser encontradas 
na internet. Fizemos leitura de tais marcos regulatórios a partir de três classificações por nós 
estabelecidas: 1) possíveis referências nas legislações às questões relacionadas aos aspectos 
da distribuição/material/igualdade; 2) possíveis referências nas legislações às questões 
relacionadas aos aspectos da diversidade/diferença; e, por fim, 3) possíveis referências nas 
legislações que combinassem questões tanto acerca dos aspectos materiais/distribuição/
igualdade, quanto daqueles relacionados à diversidade/diferença. Tal quadro, em anexo, traz 
a organização dos artigos e incisos de tais leis estaduais relacionadas aos sistemas de cultura 
com base nessa classificação.

 Destarte, é importante esclarecer que há algumas especificidades nos marcos regulatórios 
dos estados. Em alguns casos, a peça jurídica que estabelece o sistema estadual de cultura 
também traz elementos outros, como, por exemplo, disposição sobre a política estadual de 
cultura. Em outras legislações, a lei institui apenas o sistema, enquanto algumas já definem 
as formas de financiamento, as orientações quanto ao plano de cultura (sendo que algumas 
chegam a colocar o plano já elaborado em anexo à lei), etc. Algumas legislações são enxutas, 
enquanto outras são mais amplas.

 Das 17 leis aqui analisadas, incluindo o Distrito Federal, todas utilizam, em algum 
momento do texto, a palavra diversidade. O mesmo não se observa quanto ao termo igualdade, 
que aparece apenas em poucas legislações. Quanto aos termos desigualdade e desiguais, 
aparecem apenas uma vez, respectivamente, nas legislações de Santa Catarina e de Minas 
Gerais (Lei nº 17.449-SC, de 10/01/2018, art. 25, IX; Lei nº 22.944-MG, de 15/01/2018, art. 
42, IX).

 Em alguns dos estados analisados, nota-se claramente que as legislações, em diversos 
artigos ou incisos, tratam as questões da diversidade/diferença conjuntamente a seus aspectos 
materiais e de distribuição. Por exemplo, a legislação mineira dispõe que se deve “distribuir os 
recursos destinados à cultura com observância das peculiaridades das diferentes manifestações 
culturais” (Lei nº 22.944-MG, de 15/01/2018, art. 4º, inciso IX, grifo nosso). Outras trazem 
a questão da importância em desconcentrar recursos regionais, assim como equacionar os 
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recursos também entre os setores. Assim, verificou-se, mas apenas nas legislações de alguns 
estados, o intuito quanto ao fomento atender de forma mais equilibrada tanto a diversidade 
cultural, quanto às várias regiões do estado, assim como ampliar e diversificar seus beneficiários. 
Trata-se de uma reivindicação de longa data no campo da cultura. Resta acompanhar se o que 
está expresso nesses marcos regulatórios e nos planos estaduais de cultura firmados a partir 
das conferências será realmente alcançado. 

Ainda nesse campo da associação diversidade/diferença/igualdade/distribuição/material 
destacamos legislações que mencionam prioridade para ações, entre outros aspectos, que 
“beneficiem populações com menor acesso a bens e serviços culturais” (Lei nº 12.365-
BA, de 30/11/ 2011, art. 21, IV; Lei nº 10.325-PB, de 11/06/2014, art. 26, IV). Em muitas 
legislações analisadas destaca-se a menção à promoção de meios para que especificamente 
pessoas com deficiência tenham acesso tanto à fruição quanto à produção no campo cultural. 
Em uma das legislações (Lei nº 7035-RJ, de 07/07/2015), define-se inclusive que o percentual 
de 1% do programa de fomento será destinado a projetos exclusivamente para esse grupo - 
pessoas com deficiência. Já a legislação do Distrito Federal (Lei Complementar nº 934-DF, 
de 07/12/2017), expressa a importância de que segmentos artísticos e culturais contemplados 
no financiamento promovam “arte inclusiva”. No caso do DF, há uma Câmara consultiva 
permanente de acessibilidade. 

Aliás, a referida lei do Distrito Federal (DF) é um eixo condutor significativo para 
tratarmos as análises do elemento classificatório que estabelecemos como combinação dos 
aspectos materiais/distribuição/igualdade/diversidade/diferença. Isso porque tal marco legal 
é atravessado pela compreensão da “necessidade socioeconômica da cultura e das artes”. 
Isso se manifesta em vários artigos da lei, e no anexo dela, onde consta o Plano Distrital de 
Cultura, que tem entre uma de suas ações a que pretende articular “a utilização dos dados e 
informações da cultura do Distrito Federal para apoiar a elaboração de indicadores de bem-
estar social, qualidade de vida e desenvolvimento econômico” (ação 3.3.2, do Plano Distrital 
de Cultura, anexo a Lei complementar nº 934-DF, de 7/12/2017). Destaca-se ainda a existência 
de diversos pontos no texto desta lei que visam ampliar direitos e garantir livre manifestação 
das identidades culturais; promover a “igualdade entre os diversos setores e grupos culturais”; 
e ampliar o “acesso de grupos em vulnerabilidade social ou historicamente excluídos aos 
meios de produção e aos bens culturais materiais e imateriais” (Lei Complementar nº 934-
DF, de 07/12/2017, art. 4º, X; anexo, Plano Distrital de Cultura, estratégia 7; ação 7.3; grifos 
nossos). Além disso, a lei menciona o intuito de “estimular a inclusão produtiva e profissional 
de pessoas com deficiência, idosas, em situação de rua, egressos de sistema prisional e em 
medida socioeducativa em ações e eventos artísticos e culturais” (Lei Complementar nº 934-
DF, de 07/12/2017, art. 46, III; anexo, Plano Distrital de Cultura, ação 7.3.4; grifos nossos). 

 Assim, a lei do DF tem entre suas diretrizes de financiamento vários aspectos relacionados 
à diversidade de grupos, destacando-se aqueles historicamente excluídos. E ainda nesse aspecto 
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do financiamento, o texto legal do Distrito Federal traz a indicação quanto à importância da 
diversificação de fontes de financiamento para garantir democratização e desconcentração 
de recursos tendo a concepção de que isso deve ser feito especialmente para setores artísticos 
e culturais caracterizados por sua possibilidade de menor arrecadação de recursos próprios 
que sejam capazes de garantir sua manutenção. Nesse sentido, nota-se intenção de tratar os 
aspectos referentes à distribuição. Tal legislação também faz menção a políticas afirmativas 
em vários pontos do texto, sendo, portanto, orientada pelo arcabouço teórico e político do 
discurso da diferença, além da afirmação da igualdade.

Tanto nessa Lei do DF, como na de Santa Catarina, verificou-se, em alguns trechos, a 
perspectiva da produção cultural como meio para reduzir desigualdade social e regional (Lei 
Complementar nº 934-DF, de 07/12/2017, artigo 46, III; Lei nº 17.449-SC, de 10/01/2018, 
artigo 25, e anexo Plano Estadual de Cultura ação 1.1.14; 265).  A referida peça jurídica do 
DF expressa a relação igualdade-diversidade em vários pontos de seu texto, entre os quais 
damos destaque ao seguinte disposto: “Art. 48. São diretrizes do financiamento à cultura 
no Distrito Federal: VIII – garantia da execução de ações e projetos de forma igualitária, 
atendidos os requisitos de diversidade e garantidos os direitos de pessoas em situação de 
risco e com deficiência” (Lei Complementar nº 934-DF, de 07/12/2017; grifos nossos). Na 
legislação catarinense essa díade igualdade-diferença também é abordada, mas apontando 
outra perspectiva: “são princípios do Plano Estadual de Cultura: respeito à diversidade, 
reconhecendo a complexidade das formações culturais e valorizando-as igualitariamente” 
(Lei nº 17.449-SC, de 10/01/2018; Art. 20, IV; grifos nossos). 

Note-se que a Lei do DF acentua e trata de garantir a igualdade na execução dos projetos, 
mas sem desconsiderar que a igualdade (formal) acima de qualquer diferença se mostra vazia, 
resultando num obstáculo para a equalização efetiva, ou seja, impedindo uma igualdade 
de fato. Isso sinaliza que esta legislação norteia-se pela concepção de que é fundamental o 
reconhecimento de que há grupos historicamente em desvantagem, subalternizados, porque 
estão inscritos numa dinâmica de relações de poder que produzem dominação, discriminação e 
opressão. Assim, verifica-se que tal legislação se pauta pelo pressuposto de que certos indivíduos 
e grupos encontram-se em situação de vulnerabilidade e desigualdade, sendo necessário 
considerar em que medidas e situações “tratamentos dife renciados podem ser legítimos e 
tratamentos aparentemente igualitários podem ser ilegítimos” (BRAGATO E ADAMATTI, 
2014, p. 91-92). Desse modo, a Lei do DF buscou conjugar igualdade e diferença, porém a 
tensão inerente a tal díade se manifesta nas políticas e direitos dispostos nesse instrumento 
jurídico. Isso acentua a complexidade ainda maior para tratar a questão igualdade-diferença 
no campo do reconhecimento legislativo e jurídico dos direitos, posto que a Constituição 
brasileira vigente estabelece que “todos são iguais perante a lei”. Assim, é com freqüência que 
se vê o acionamento de argumentos com base na igualdade formal nos embates contestadores 
de implementação de políticas afirmativas.  O que se encontra em jogo nesses embates 
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teóricos e nessas lutas políticas é o debate acerca do sujeito universal versus o da cidadania 
diferenciada, que ruma na especificação dos sujeitos de direitos e que não desconsidera as 
condições históricas de vulnerabilidade desses grupos. Tal como Fleury (2009) destacou, uma 
esfera pública ampliada pressupõe igualdade complexa, cidadania diferenciada e políticas 
públicas que sejam capazes de combinar essas questões.

Já a Lei de Santa Catarina (SC), que destaca o respeito à diversidade, mas ressaltando 
que devem ser valorizadas igualmente, nos dá uma dimensão de que é preciso atentar para 
não hierarquizar as diferenças. Tanto Eriksen (2002 apud HOFBAUER, 2011), quanto Brah 
(2006) assinalam a complexidade dos conceitos de diversidade e diferença. O primeiro autor 
destaca a importância, para o entendimento das complexidades culturais contemporâneas, 
em discernir entre formas horizontais e verticais de diferenciação, ou seja, entre diferença 
igualitária e hierárquica. Brah (2006) assinala que o conceito de diferença associa-se a uma 
variedade “de significados em diferentes discursos” (2006, p. 359). Mas, para ela é importante 
saber, entre outros aspectos, quem define a diferença, quais são suas normas presumidas e 
como são os vários grupos representados em diferentes discursos da diferença, etc. Nesse 
sentido, “a diferença diferencia lateral ou hierarquicamente?” (BRAH, 2006, p.359).

Outro aspecto importante observado em algumas leis estaduais (Mato Grosso, Tocantins 
e Amapá) aqui analisadas diz respeito ao entendimento de bens culturais em sentido ampliado, 
uma vez que estes marcos legais partem da perspectiva de que tais bens não deveriam ter 
concepção restrita ligada apenas a seu valor mercantil, mas também deveriam ser entendidos 
como portadores de sentidos, ideias e valores que constituem a identidade e a diversidade 
cultural do povo (Lei nº 10.362-MT, de 27/01/2016; Lei nº 3.252-TO, de 31/07/2017; Lei nº 
2.137-AP, de 02/03/2017).

A legislação do Amapá (AP) dispõe, inclusive, que planos de desenvolvimento devem 
considerar fatores culturais em sua formulação e execução, com critérios sociais de avaliação 
que incluam indicadores sociais que expressem aspectos econômicos, acesso à saúde, educação, 
cultura, dignidade, respeito aos direitos humanos, entre outros. Nessa linha, a lei do Amapá 
(Lei nº 2.137-AP, de 02/03/201), em seu art. 89, tal como a legislação de Tocantins (TO), 
estabelece que a fim de que ocorra partilha/transferência de recursos de forma mais “equitativa”, 
os critérios públicos deveriam resultar da combinação de indicadores sociais e econômicos, 
bem como outros específicos da área cultural, levando em conta as diversidades regionais. A 
legislação tocantinense dispõe ainda que a cultura também deve ser considerada como fonte de 
geração de renda e oportunidades de ocupações produtivas (Lei nº 3.252-TO, de 31/07/2017). 
Residiria, nessas peças jurídicas, atenção ao aspecto material/econômico das políticas culturais.

Em várias legislações estaduais (como, por exemplo, a do Rio Grande do Sul, a de 
Santa Catarina e a do Maranhão) fez-se menção expressa quanto ao Sistema de Informações e 
Indicadores Culturais ter como uma finalidade “promover o acesso à informação, divulgar e dar 
publicidade à produção cultural do Estado, com atenção à diversidade cultural, contribuindo 
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para a difusão, circulação e fruição de bens e serviços culturais” (Lei nº 14.310-RGS, de 
30/09/2013, art. 20, II;  Lei nº 17.449-SC, 10/01/2018, art. 31, II; Lei nº 10.159-MA, 24/11/ 
2014, art. 11, II, grifo nosso). 

Na classificação referências a aspectos materiais/distribuição buscamos identificar 
no texto legal elementos que pudessem remeter a aspectos econômicos/produção, sem que 
estivessem necessariamente remetidos a grupos específicos ou historicamente excluídos dos 
processos de distribuição das riquezas socialmente produzidas no sistema capitalista. Assim, 
observamos que a maior parte das legislações trata do exercício dos direitos culturais em 
relação à promoção de base triangular do desenvolvimento: humano, social e econômico. 
Também se verificou referência à observância em promover “democratização/universalização” 
e/ou garantir a “todos” acesso aos bens e serviços culturais. Mas não se pode dizer o mesmo 
quanto a tais leis no que diz respeito ao intuito de diversificar beneficiários e/ou promover 
igualdade. Assim, em algumas legislações apenas se menciona a necessidade de ampliar o 
acesso aos bens, sem considerar o mesmo quanto aos aspectos da produção e do atendimento 
a grupos excluídos, bem como diversificar beneficiários. Legislações como, por exemplo, 
as do Acre (Lei n. 2.312-AC, de 25/10/2010), Ceará (Lei nº 13.811-CE, de 16/08/2006), 
Sergipe (Lei nº 8.005-SE, de 12/05/2015), Rondônia (Lei n. 2.746-RO, de 18/05/2012) e 
Roraima (Lei n° 1033-RR, de 22/03/2016) são bem enxutas e não põem  foco a  questões 
ligadas à igualdade, minorias sociais, etc., caracterizando certo esvaziamento do conteúdo 
sócio-econômico identificado em outras legislações estaduais.

Já na classificação referências a aspectos da diversidade/diferença buscou-se verificar 
as palavras e frases que se conectavam com tais termos, a fim de analisarmos os possíveis 
conceitos navegadores. Em todas as legislações estaduais analisadas a palavra diversidade 
pode ser encontrada no item princípios do marco legal. Cabe, no entanto, uma observação: 
apenas a estrutura do texto legal de Rondônia não dispõe, em seu formato, de um item que trate 
especificamente dos princípios. Ainda assim, a palavra diversidade é mencionada três vezes 
ao longo do texto desse Estado. Em algumas legislações, como é o caso da mineira, tal signo 
aparece também como objetivo do sistema de cultura. E em legislações, como por exemplo, 
a do Ceará e a do Rio de Janeiro, o termo “diferente” consta nos objetivos do SIEC, pois se 
trata de proteger as “diferentes expressões culturais” e os “diferentes modos de criar/fazer” 
e “proteger e difundir as diferentes expressões culturais” (Lei nº 13.811-CE, 16/08/2006, art. 
3º, VI, VII; Lei nº 7035-RJ, 07/07/2015, art. 3º, V). Já na legislação do Mato Grosso do Sul 
(MS), aparece como uma das finalidades do fundo de investimentos culturais: “valorizar os 
modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade” (Lei nº 5.060-
MS, de 20/09/2017, art. 46, VIII).

Assim, nessa linha, as palavras que encontramos nos textos legais estaduais foram: 
“diferentes identidades culturais”; “diferentes manifestações culturais”; “diferentes expressões 
culturais”; “diferentes segmentos artísticos”; “diferentes modos de criar/fazer”, “diferenças 
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geracionais”, “diferenças étnicas”, “diferenças de gênero” “diferenças de orientação sexual”. 
Portanto, tais expressões/termos vagueiam ao que se circunscreve à diferença. Já quanto à 
diversidade, identificamos: “diversidade”; “diversidade artística”, “diversidade cultural”, 
“diversidade étnica”; “diversidade social”, “diversidade regional”, “diversidade de expressões”, 
“diversas expressões da cultura”. E nessa linha múltipla, surge também, de modo recorrente, 
a expressão “pluralismo cultural”. 

Outros termos encontrados relacionados à igualdade/material/distribuição foram: 
“igualdade’; “igualitária”; “equidade”; “equitativo”; “igualdade entre setores e grupos culturais”; 
“partilha equilibrada de recurso”; “desconcentração”; “descentralização de bens e serviços”. 
Porém, estas palavras não aparecem em todas as legislações, e foram encontradas em número 
muito menor do que aquelas associadas à diversidade/diferença.

Entre citações específicas sobre grupos que pudessem expressar essa linha diversidade/
diferença/pluralidade, encontramos nos marcos legais estaduais da cultura algumas menções 
as quais destacamos: “grupos historicamente excluídos da produção”; “grupos étnicos e de 
gênero”; “grupos culturais excluídos”;  “culturas populares”, “culturas tradicionais”, “culturas 
indígenas”, “cultura afro-brasileira”; “campo cultura popular”, ‘cultura erudita’  ‘indústria 
cultural”; “sacro religiosa, inclusive cristã gospel”; “povos ribeirinhas”; “arte inclusiva”; 
“políticas afirmativas em territórios em vulnerabilidade social e com menos acesso à cultura”; 
“pessoas em situação de risco/debilitadas”.  

Para compreendermos, em certo sentido, a emergência freqüente destas várias palavras 
elencadas nas legislações estaduais que tratam do sistema de cultura, há que sinalizar-se 
para a existência do marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, que dá orientações e 
diretrizes para a formulação dos sistemas de cultura tanto de estados, quanto de municípios. 
Assim, o Ministério da Cultura disponibiliza modelo de projeto de lei de sistema de cultura, a 
ser adaptado a cada realidade. Isso explica, em parte, algumas citações, princípios, expressões, 
termos utilizados, etc., que se replicam, como vimos, em várias legislações estaduais que 
estabelecem o sistema de cultura. Mas, ainda assim, o fato desses princípios estarem tanto 
no Sistema Nacional de Cultura, quanto nos sistemas estaduais e municipais, é extremamente 
significativo. Isso porque até tornarem-se marcos legais, há todo um processo político no 
qual o que se encontra em disputa são os modos de organizar as políticas públicas, o que 
por sua vez, retrata conflitos entre diferentes formas de estruturar relações de poder, que por 
si, expressam algo maior, ou seja, os embates de projetos societários – alguns, inclusive, 
antagônicos -  que se dão nas  arenas políticas. Portanto, todo marco regulatório é resultado 
dessas disputas e conflitos entre distintos projetos societários, que expressam interesses 
dos mais diversos grupos, sejam estes, num aspecto macro, de classes sociais, ou ainda, de 
grandes corporações, grupos e segmentos distintos. Portanto, os paradigmas que orientam a 
modelagem de programas de políticas públicas, baseiam-se em diferentes visões de mundo, 
interesses e projetos de sociedade. 
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Ainda nessa linha, é importante destacar que além dos marcos regulatórios do SNC, 
outros arcabouços legais internacionais também orientam a formulação das políticas públicas 
de cultura, sendo, estes outrossim, resultado de tais tramas no cenário mundial. Destaca-se, 
por exemplo, que a legislação da Paraíba, traz em seu texto a menção a que sua política de 
cultura obedece ao que está disposto nas Constituições federal e estadual, bem como na 
Declaração e na Convenção sobre a Diversidade Cultural. Note-se que apenas a lei desse 
Estado faz alusão a tais documentos internacionais, os quais sabemos, orientaram também a 
construção do março regulatório das políticas públicas culturais de vários países, entre eles, 
a brasileira, posto que nosso país é signatário da Convenção.

 Em linhas gerais, ao longo do texto procuramos mostrar a complexidade que envolve 
os arcabouços teóricos – e as lutas políticas - que tratam das questões envolvendo igualdade, 
diferença e distribuição. Na linha de Miguel Vale de Almeida (2007), destacaríamos a importância 
em buscar promover a conciliação de agendas dos movimentos identitários, que lutam pelo 
direito à diferença, pelo reconhecimento social e que fazem a defesa das particularidades, 
com movimentos sociais que têm como principais bandeiras as lutas de classes e os ideais 
universalistas.  Vimos que em algumas legislações analisadas, na seção na qual agrupamos 
aspectos da lei dentro da classificação que designamos por combinação de elementos de 
diversidade/diferença/igualdade/material/ distribuição, houve uma tentativa legal de conciliação 
de tais agendas, ou seja, promover a igualdade, sem deixar de considerar os requisitos da 
diversidade – e quando reconhecendo-os, valorizando-as igualitariamente, mas segundo a 
equidade. Entretanto, alguns estados não conjugaram enfaticamente, em suas legislações, 
essas agendas.

A que pese a importância atribuída às legislações estaduais pela inclusão da diversidade 
cultural em seus textos legais, o que irá definir o reconhecimento social e a igualdade distributiva 
dependerá das correlações de forças no jogo político do poder local. E ainda há que se considerar 
os riscos postos sobre o que irá se configurar, em cada âmbito local, no que diz respeito à 
noção de diversidade. Isso porque este termo está imerso em um campo de disputas que pode 
resultar em reprodução ou contestação da hegemonia, dependendo de sua apropriação e uso, 
uma vez que diversidade cultural pode veicular “sentidos opostos”. Também não pode ser 
suposto que a celebração da diversidade cultural não irá inscrever diferenças essencializadoras, 
nas quais as fronteiras são fixas e imutáveis entre grupos tidos como diferentes. 

Por outro lado, políticas públicas nesse formato sistêmico, tais como os sistemas de 
cultura, possuem em seus arranjos mecanismos que favorecem a participação cidadã, o que 
pode contribuir para a promoção da esfera pública ampliada, uma vez que tem potencialidade 
para permitir a construção da identidade de diversos atores, assim como sua incorporação 
de forma diversa nos processos decisórios, considerando cidadania diferenciada, igualdade 
complexa e distribuição.
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Anexo: Legislações dos Sistemas Estaduais de Cultura (SIEC): 
Diversidade Cultural, Diferença, (Des) Igualdade e  Distribuição

Sistema Estadual de Cultura de MG (SIEC) Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 22944, de 15/01/2018  art. 2º, § 1º: ; art. 3º inciso I

Institui o Sistema Estadual de Cultura (SIEC), o Sistema de Financiamento à Cultura 
(SIFC) e a Política Estadual de Cultura Viva. Referências aspectos diversidade/diferença 
O  Capítulo II institui o SIEC - MG  e o  Capítulo III o SIFC art. 3º inciso II;  art. 4º incisos I e  VI

Sistema Estadual de Cultura do RJ (SIEC) Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 7035, de 07 de julho de 2015 Art. 17 – I e II Art. 13; Art. 21 § 1°; § 3º ; Art. 45 - III

Referências aspectos diversidade/diferença ANEXO Diretrizes e Estratégias do Plano Estadual de Cultura
Art. 2º I; XIII; Art. 3º V ; XI ; XIV;  Art. 17 VIII ; XI Eixo temático 1 - 1.1.4;  1.1.6;  Eixo temático 2 - 2.1.1; 2.1.2; 

Eixo temático 2 – 2.1.3;  2.1.4 ; 2.2.2; 2.3.4 ; Eixo temático 5  - 
5.3.1; Eixo temático 6 - 6.2.2 ; 6.2.3

Sistema Estadual de Cultura da BAHIA Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 12.365 de 30 de novembro de 2011 Art. 21; IV - V 

Dispõe sobre a Política Estadual de Cultura, institui o Sistema Estadual de Cultura...
Referências aspectos diversidade/diferença 

O Capítulo I e II estabelece a Política Estadual  da Bahia e o Capitulo III o SIEC-BA Art. 4º; IV ;Art. 5º - XVIII ; XXI -

Sistema Estadual de Cultura do CEARÁ Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 13.811 de 16/08/2006 Art. 3º II ; III ; Art. 15.

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 2º - I ; Art. 3º VI, VII 

Sistema Estadual de Cultura do Maranhão Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 10.159,  de  24 de novembro de 2014. Art. 2º incisos III; IV ; Art. 3º inciso I;  Art. 9º 

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 2º inciso II 

Sistema Estadual de Cultura da Paraíba Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 10.325, de 11 de junho de 2014 Art. 26 – IV; V e VI 

Dispõe sobre a Política Estadual de Cultura, institui o Sistema Estadual de Cultura ...

Referências aspectos diversidade/diferença 

O Capítulo I e II estabelece a Política Estadual  da Paraíba e o Capitulo III o SIEC-PB
Art. 3° ; Art. 4° I ; II e VIII 

Sistema Estadual de Cultura do Sergipe Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 8.005, de 12 de maio de 2015 Art. 1º ; Parágrafo único;  I ; Art. 2º II; III 

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 2º I ; Art. 8º Parágrafo único. 

Sistema Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 14.310, de 30 de setembro de 2013. 
Art. 2º III;  IV; XII;  Art. 3º I ; Art. 9º § 1º 

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 2º - II 

Sistema Estadual de Cultura de Santa Catarina
Referência aspecto material/distribuição 

Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 17.449, de 10 de janeiro de 2018
Art. 2º - III , IV XIII ; Art. 3º  II;  III; Art. 14. § 1º; Art. 20 - III ; Art. 21 
VIII; XV ; Art. 23 V ; Art. 25 IX 

Art. 31; Parágrafo único.; II 

ANEXO Plano Estad. Cultura ANEXO ÚNICO-Plano Estad. Cultura
Diretriz 3; Diretriz 14; Eixo 1 – Ações 1.1.14; Eixo 1 – Estratégia
1.2; Eixo 2. Estratégias 2.6 ; Eixo 2. Ações - 2.6.5; Eixo temático 6
-  Estratégia 6.6  
Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 1º ; Art. 2º II ; Art. 3º I ; VI ; Art. 20 -  IV ; Art. 21.V; VI;  Art. 23-
IV;  Art. 25. VI ; Art. 25 X 
ANEXO Plano Estad. Cultura
Diretriz 2;  Diretriz 4; Eixo 4. – Ação 4.3.1; Eixo 5. Estratégia 5.1; 
Eixo 5 Ações 5.1.5; Eixo 5 -  Ações 5.1.14; Eixo 5. Estratégia 5.2.3;  
Eixo 6 Estratégia 6.8; Eixo 6. Ações 6. 8.1 

Sistema Estadual de Cultura Do Distrito Federal – SAC-DF 
Referências aspectos material/distribuição

Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei Complementar nº 934, de 7 de dezembro de 2017
Art. 3º VI ; XI; Art. 4º II ;VI ; X;  XVI;XVII; Art. 39. c) ;   Art. 40.I ; II;          
Art. 46. III ; VI 

Art. 3º II ; XIV ;XVII ;Art. 10.§ 2º;  Art. 23; Art. 25; c) e d); Art. 48. 
V; VIII; Art. 49 Parágrafo único. 

ANEXO Plano Distrit. Cultura: ANEXO Plano Distrit. Cultura:
Eixo 2 Ação 2.2.4 ; Eixo 3 Ação 3.3.2; Eixo 4  - Estratégia 4.1 

Referências aspectos diversidade/diferença
Art. 3º III;  V ; VII ; X ; XVI ; Art. 4º IX 
ANEXO Plano Distrit. Cultura
Eixo 1 – Ação 1.2.2; Eixo 5 – Ação - 5.1.1; Eixo 7 – Estratégia 7.2

Sistema Estadual de Cultura do Mato Grosso Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 10.362, de 27 de janeiro de 2016.
Art. 1º ; Art. 6º II; Art. 9º; Art. 22; Art. 52 II; IV 

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 6º IV;  VI ; XI;Art. 10 ;Art. 14; Art. 15 ; Art. 18 ; Art. 20; Art. 37 

Sistema Estadual de Cultura do Mato Grosso do Sul Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 5.060, de 20 de setembro de 2017
Art. 2º II ; Art. 42. I; II; VI 

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 2º I 

Sistema Estadual de Cultura do Acre Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

 Lei nº 2.312, de 25 de outubro de 2010 
Art. 2º  II ;  Art. 3º  III 

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 2º III 

Sistema Estadual de Cultura do Amapá Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 2.137, de 02 de março de 2017
Art. 6º I ; II ; VI ;Art. 22; Art. 28; Art. 30. II; XII ; Art. 31; Art. 32. I; II; 
Art. 38. IV;  Art. 87

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 5º; Art. 6º; Art. 18;  Art. 20; Art. 30. I 

Sistema Estadual de Cultura de Rondônia. Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 2.746, de 18 de maio de 2012
Art. 1º; Art. 9. VI ; Art. 33

Referências aspectos diversidade/diferença 
 Art. 8º. II 

Sistema Estadual de Cultura de Roraima Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença 

Lei n° 1.033, de 22 de março de 2016 
Art. 2º II ; Art. 3º I 

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 2º III 

Sistema Estadual de Cultura do Tocantins Referências aspectos material/distribuição 
Referências aspectos material/distribuição e 
diversidade/diferença

Lei nº 3.252, de 31 de julho de 2017

.Art. 1º ;  Art. 4º ; Art. 5º  I ; II ; IV; VI; XIII ; Art. 10;  Art. 15;  Art. 
22. II;  Art. 27; Art. 29; II; XII; Art. 30;  Art. 31- I ; II 

Referências aspectos diversidade/diferença 
Art. 9º - I; Art. 13; Art. 17; Art. 19;  Art. 22; Art. 29- I

Art. 11 - II 

 (não tem/ não encontrado)

Art. 5º - IX ; XV 

art. 3º inciso  IV ; art. 4º inciso  IX;  art. 6º ;  art. 20

Art. 21;  Art. 23; Art. 24;  Art. 62; Art. 72;  Art. 74- §1º 

(não tem/ não encontrado)...

(não tem/ não encontrado)...

Art. 1º; Art. 9º ;  Art. 10. ; Art. 11; Art. 14; Art. 23. II; III ; Art. 24.;        
Art. 71; Art. 74 ;  Art. 89 § 1º

Dispõe sobre o Sistema de Cultura do Tocantins – SC/TO...

Institui, no âmbito da administração pública estadual, o Sistema Estadual da Cultura - 
SIEC, indica suas fontes de financiamento, regula o fundo estadual da cultura ...

 Institui o Sistema Estadual de Cultura – SEC, estabelece diretrizes para o Plano Estadual 
de Cultura – PEC, ....

SIEC - REGIÃO NORTE

“Institui o Sistema Estadual de Cultura do Acre, cria o Programa Estadual de Fomento e 
Incentivo à Cultura - PRECULT, cria o Fundo Estadual de Fomento à Cultura – 
FUNCULTURA, estabelece diretrizes para a Política Estadual de Cultura e dá outras 
providências.”

Institui o Sistema Estadual de Cultura – SEC.

Institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado de Roraima e dá outras providências.

Institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul (e anexo do Plano 
Estadual de Cultura

Institui a Lei Orgânica da Cultura dispondo sobre o Sistema de Arte e Cultura do Distrito 
Federal (SAC-DF).

Dispõe sobre o Sistema Estadual de Cultura de Mato Grosso ....

Institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, estabelece 
diretrizes para a Política Estadual de Cultura.

SIEC - REGIÃO CENTRO-OESTE

Institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado do Maranhão - SEC.

SIEC - REGIÃO SUL

Art. 46. I  

Art. 5º ; Art. 23 I; II; III; Art. 24; Art. 30 I; II ; III; XII; XIII; Art. 53

Eixo 4 - 4.1.2 ; Eixo 5 - 5.3.1; Eixo 7 -  7.3 ; e  7.3.4 

SIEC - REGIÃO SUDESTE

SIEC - REGIÃO NORDESTE

Dispõe sobre o Sistema Estadual de Cultura do Estado do Amapá, seus princípios, 
objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus componentes, 
recursos humanos, financiamento e dá outras providências.

Institui o Sistema Estadual de Cultura do Est. do RJ, o Programa Estadual de Fomento e 
incentivo a cultura, e apresenta como anexo único as diretrizes e estratégias do plano 
estadual de cultura.

Institui o Sistema Estadual de Cultura (SIEC).. (Anexo Plano Estadual de Cultura).

(não tem/ não encontrado)...

Eixo Temático 1; Ações 1.1.10; Eixo Temático 6; Ações 6.4.1; 
6.4.3; 6.4.4

Art. 20. Parágrafo único;  II 

(não tem/ não encontrado)...

Art. 2° I ; II ; III;Art. 4° IX;   XIV 
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POLÍTICA CULTURAL NO BRASIL: RETROCESSOS, 
RESISTÊNCIA E REEXISTÊNCIA

Tárcio Mota1

Osmar Moreira2

RESUMO: A trajetória do Estado brasileiro é marcada por diversos marcos 
administrativos e políticos no último século, como a afirmação e a constitucionalização 
de diversos direitos – dentre eles, os direitos culturais. A consolidação da cultura como 
política pública, no entanto, tem de enfrentar a instabilidade e as descontinuidades 
(RUBIM, 2007). Este trabalho apresenta um panorama da Política Cultural no 
Brasil e, após revisitar teoricamente conceitos como “a priori da dor”, proposta 
pelo filósofo alemão Peter Sloterdijk, pretende uma reflexão acerca do retrocesso 
no âmbito das políticas culturais brasileiras, seus reflexos nas diversas comunidades 
do país e as formas de resistência encontradas pelos grupos e coletivos culturais 
para o enfrentamento a este tempo de descontinuidades.

PALAVRAS-CHAVE: Política Cultural, Retrocesso, Resistência

INTRODUÇÃO  

 A política cultural no Brasil passou por diferentes estágios, da subserviência 
às políticas do setor de Educação   e concentração da participação do Estado na 
gestão de algumas instituições, até chegar às leis de incentivo na virada do século 
XX.  No meio disso, houve experiências locais importantes, como a criação de 
fundos e da própria noção de “cidadania cultural”, que ampliou a ideia de cultura. 
O alargamento do conceito de “cultura” teve um marco importante com os dois 
mandatos do governo Lula e, mais especificamente, na gestão do Ministro Gilberto 
Gil e do Ministro Juca Ferreira no Ministério da Cultura, onde foi incluída a dimensão 
antropológica (políticas voltadas a negros, mulheres, LGBT, ciganos etc.).

1  Mestrando do Programa de Pós Graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB), especialista em Gestão do Desenvolvimento Territorial pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) e bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB). Endereço eletrônico: tarciomota@hotmail.com
2 Doutor em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia (2001) e pós-doutor 
pela Université Paris 8 (2004). Atualmente é professor pleno da Universidade do Estado da Bahia e 
coordenador do Programa de Pós Graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB). Endereço eletrônico: osantos@uneb.br 

mailto:tarciomota@hotmail.com
mailto:osantos@uneb.br
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 A partir de 2016, ocorre uma reviravolta na política brasileira, com a decisão do 
Congresso Nacional de afastar a presidenta Dilma Rousseff e a posse do vice como presidente 
interino. Uma das primeiras medidas de Michel Temer foi a extinção do Ministério da Cultura. 
A Cultura foi recolocada junto da Educação, retomando o significado inicial da sigla MEC, que 
perdurou até o governo João Figueiredo. A mudança foi alvo de fortes críticas da comunidade 
cultural, da imprensa e de outros setores da sociedade civil. Por exemplo, houve ocupações 
em sedes do Ministério da Cultura, do IPHAN, da Funarte e de outros equipamentos culturais 
em pelo menos 24 estados e no Distrito Federal, além da manifestação de muitos expoentes 
da cultura nacional. 

 A pressão fez o então governo interino recuar em menos de duas semanas, recriando, 
por meio da Medida Provisória 728/16, de 23 de maio de 2016, o Ministério da Cultura. 
Com a ascensão definitiva de Temer, o status da Cultura não é alterado - os conflitos com a 
comunidade cultural, porém, não são extintos. Para responder à necessidade de dar um passo 
adiante na formulação de políticas para as diversas linguagens e manifestações culturais, a 
antiga gestão do Ministério da Cultura lançou em 2015 a construção de uma Política Nacional 
das Artes (PNA).  Nela, a intenção era traçar um diagnóstico da situação e propor políticas 
(houve críticas a um certo “sombreamento” com as deliberações da Conferência Nacional 
de Cultura e dos colegiados setoriais – instâncias com a participação destacada da sociedade 
civil. A iniciativa, no entanto, foi fortemente atingida pelas restrições orçamentárias, corte de 
pessoal e mesmo pelo clima de instabilidade política.  

 Os paradigmas que norteiam os rumos da política cultural, que se refletem também 
sobre as linguagens artísticas, exigem um olhar qualitativo sobre a política para as artes, que 
é movida por diferentes concepções de artes e de cultura – e de conflitos vários. Dentre as 
distintas visões, cabe destacar: a instrumental e/ou aparelhaste, que não vê na cultura uma 
política pública efetiva e enxerga nos artistas um polo de cooptação política; aquela baseada 
no fomento às manifestações artísticas e culturais mais consagradas; e aquela que amplia o 
conceito de cultura para uma dimensão antropológica.  Além disso, outro debate travado é 
uma polarização da cultura enquanto identidade ou como diversidade – esta perspectiva ganha 
força na última década. Recentemente, contudo, cresce no espectro político e em setores da 
sociedade uma visão que menospreza a condição do artista como trabalhador e da cultura 
como direito, fazendo com que o problema do tamanho da cultura na administração pública 
seja presentemente questionado. 

 A política cultural brasileira, portanto, é fortemente marcada por avanços e retrocessos, 
o que dificulta a construção e o apontamento de perspectivas estáveis, capazes de superar seus 
gargalos.  Este artigo, escrito ele mesmo sob um contexto de instabilidade, procura elucidar 
parte do que já foi feito, ajudando a iluminar caminhos futuros especialmente para os agentes 
culturais e os coletivos de artes. 
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A TRAJETÓRIA DA POLÍTICA PÚBLICA PARA A CULTURA NO BRASIL

 A demarcação em torno das condições estruturais de formação social e cultural no Brasil 
é necessária quando se olha para a trajetória das políticas públicas no país, e particularmente 
aquelas ligadas à cultura. Essa perspectiva faz com que se relativize as visões que dão conta da 
fundação de política cultural no Brasil em contextos bastante elitizados, em que a ampla maioria 
da população seguia completamente à margem. Ao delinear a história das políticas culturais 
no Estado brasileiro, Rubim (2007, p. 12) conclui que “até hoje, não foram desenvolvidas 
tentativas mais sistemáticas e rigorosas de compreender toda sua trajetória histórica”.

 De maneira enfática, Albino Rubim (2007) desmonta as teorias que apontam o início 
da política cultural no Brasil ainda no Segundo Império, dada a postura “ilustrada” e de 
mecenas do imperador D. Pedro II, ou mesmo no Brasil Colônia e na República Velha, como 
o fazem outros autores (não citados detidamente). No primeiro caso, era incompatível com os 
propósitos da monarquia o “obscurantismo” imposto às populações negras e indígenas e suas 
culturas, além da plena falta de democracia. Já na República Velha o cenário de oligarquias 
não permitiria o desenvolvimento de políticas nacionais, ficando a política cultural focada 
em ações pontuais e locais, sobretudo na área de patrimônio histórico.

 É durante o governo Getúlio Vargas (1930-1945) que efetivamente surgirá uma política 
cultural de caráter nacional, segundo Rubim (2007). A cultura passaria a ser vista, no plano 
interno, como um elemento capaz de construir uma “identidade”, superando a fragmentação 
regional, e no plano externo, num contexto de Segunda Guerra Mundial e de ascensão de 
nacionalismos, uma peça chave para o Brasil se firmar enquanto nação no exterior. A música 
popular, em especial, exerceria o papel de “arma política de propaganda” – não só no Brasil, 
mas também em países vizinhos como a Argentina e o Uruguai (TINHORÃO, 1998) –, sendo 
fortemente apoiada (financiada) pelo governo. É neste período, potencializado pelo apoio 
governamental, pelo poder do rádio e da indústria fonográfica, que o samba se consolida como 
um dos símbolos da cultura nacional e do ideal de “brasilidade”. Na década de 1930, ainda, 
surgiria na periferia do Rio de Janeiro, então capital federal, um novo gênero artístico, criado e 
protagonizado pelos segmentos populares (e, a partir de 1935, com fomento do poder público): 
o desfile de escolas de samba (RAYMUNDO, 2013), que faria do carnaval brasileiro um dos 
aspectos mais conhecidos de nossa cultura no exterior. Além do nacionalismo, a harmonia entre 
as raças era um valor perseguido, o que deu visibilidade ao negro como parte da formação do 
país - e, para alguns críticos, simbolizou uma “cooptação” ou um silencia mento das relações 
de desigualdade e exploração.

 Tendo esse norte estratégico de, por meio da cultura, superar a fragmentação regional e 
construir uma identidade da “nação brasileira” no exterior, o governo Vargas, tanto no período 
democrático quanto no Estado Novo, fundou diversas instituições culturais: Superintendência 
de Educação Musical e Artística; Instituto Nacional de Cinema Educativo (1936); Serviço 
de Radiodifusão Educativa (1936); Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 



1632

(1937); Serviço Nacional de Teatro (1937); Instituto Nacional do Livro (1937) e Conselho 
Nacional de Cultura (1938). Figura chave da administração pública na época foi Gustavo 
Capanema, definido por Rubim (2007, p. 16) como “esteticamente modernista e politicamente 
conservador”: à frente do Ministério da Educação e da Saúde (1934-1945), onde localizava-
se o setor nacional de cultura, empregou artistas e intelectuais de expressão para a cultura 
brasileira, como Carlos Drummond de Andrade (seu chefe de gabinete), Cândido Portinari, 
Oscar Niemeyer, entre outros.

 Do mesmo período, a bibliografia acerca da trajetória da política cultural no Brasil 
geralmente ressalta a experiência de Mário de Andrade na direção do Departamento de Cultura 
da Prefeitura de São Paulo, entre os anos de 1935 e 1938. Rubim (ibidem, p. 15) considera que 
a gestão do ícone modernista “por suas práticas e ideários, transcende em muito as fronteiras 
paulistanas”. As suas práticas inovadoras estavam em

estabelecer uma intervenção estatal sistemática abrangendo diferentes áreas da cultura; 
2. pensar a cultura como algo “tão vital como o pão”; 3. propor uma definição ampla 
de cultura que extrapola as belas artes, sem desconsiderá- las, e que abarca, dentre 
outras, as culturas populares; 4. assumir o patrimônio não só como material, tangível 
e possuído pelas elites, mas também como algo imaterial, intangível e pertinente aos 
diferentes estratos da sociedade; 5. patrocinar duas missões etnográficas às regiões 
amazônica e nordestina para pesquisar suas populações, deslocadas do eixo dinâmico 
do país e da sua jurisdição administrativa, mas possuidoras de significativos acervos 
culturais [...] (RUBIM, 2007, p. 15)

A experiência de gestão de Mário de Andrade, no entanto, é considerada uma 
excepcionalidade no contexto nacional, de instabilidades e descontinuidades da política pública 
da cultura. Ao falar do período do Estado Novo, e mencionando posteriormente também a 
ditadura militar, Rubim (2007) destaca a “forte relação” que há entre governos autoritários e 
políticas culturais no Brasil. De forma sumária, o autor diz que “a história das políticas culturais 
do Estado nacional brasileiro pode ser condensada pelo acionamento de expressões como: 
autoritarismo, caráter tardio, descontinuidade, desatenção, paradoxos, impasses e desazos”. 
Todas essas características, efetivamente, continuarão a aparecer nas décadas seguintes, 
permanecendo nos dias de hoje.

 Nas décadas seguintes, a cultura viveria aquilo que Rubim (2007; 2011) chama de 
“tristes tradições”, marcada sobretudo pela instabilidade institucional. Criado em 1985, fechado 
em 1990 e retomado em 1993, o Ministério da Cultura já teve diferentes ministros, cada qual 
com a sua marca. No governo Sarney, evolui-se em relação a políticas de fomento à cultura e 
criou-se a primeira lei de incentivo. Transformada em Lei Rouanet, sobrenome do secretário da 
pasta ligada à presidência no governo Collor, estaria consolidada aquela que é possivelmente a 
mais duradoura política cultural do Brasil. Com os governos Fernando Henrique, o caráter de 
abertura ao capital privado ganha força também no meio cultural, com o aumento da importância 
da Lei Rouanet; por outro lado, é continuado o processo de retomada das instituições iniciado 
por Itamar Franco. Críticos como Rubim (2011) consideram que houve ausência de política 
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pública no governo FHC, e uma cedência do papel estatal ao mercado. Para simbolizar, o 
autor cita que a publicação mais “famosa” dos oito anos de governo FHC foi uma publicação 
chamada Cultura é um bom negócio (ou seja, a cultura como negócio, e não como direito).

 Para exemplificar a concepção hegemônica no período (e ainda vigente em muitos 
formuladores de política cultural), vale recorrer a ideias expressas em um artigo de Ottaviano 
Carlo de Fiore, professor da PUC-SP e secretário do Livro e Leitura do MinC no início dos 
anos 2000. O autor divide a cultura de qualquer país em “problemas verticais” e “problemas 
horizontais”. Os verticais seriam aqueles próprios do “povo da cultura”, problemas setorizados 
(sistema de distribuição da pintura, o preço elevado dos livros etc.). Os problemas horizontais, 
por sua vez, seriam aqueles que “não afetam um ofício artístico em particular”, mas “a nação 
como um todo”; como exemplo, cita a baixa proficiência da leitura e o analfabetismo funcional. 
Aí cabe questionar: os problemas crônicos de produção e circulação de livros são apenas uma 
pauta setorizada ou influem decisivamente nos baixos índices de leitura? E a falta de acesso 
aos bens culturais (que não apenas aqueles de massa) não corrobora para a permanência do 
analfabetismo funcional e a baixa escolaridade?

 Além disso, são expressas ideias no mínimo controversas. O autor, reconhecendo que 
na periferia não tem espaços culturais tradicionais (elenca teatro, biblioteca, centro cultural e 
cinema) e afirmando que as pessoas que lá vivem produzem cultura “fortemente globalizada, 
rap etc.”, aponta como a “próxima tarefa histórica” a “colonização cultural das periferias” (DE 
FIORE, 2001, p. 25). Ao dizer que “nós temos que levar a civilização às grandes periferias” 
(idem), pressupõe-se que as pessoas da periferia não são “civilizados”, não possuem cultura. 
O movimento, assim, seria vertical, de uma classe dirigente e ilustrada que acha que só ela é 
detentora de cultura, que exclui a possibilidade de enxergar o que é produzido do outro lado. 
É uma visão, assim, colonialista de política cultural.

 Uma mudança significativa para a cultura tanto enquanto política pública quanto em 
sua dimensão social se daria a partir de 2003. O governo Lula mudaria a importância da área 
cultural no Estado brasileiro. Tendo como base o documento A imaginação a serviço do 
Brasil, construído para a campanha eleitoral de 2002, o documento traria como novidade 
avistar a cultura sob diversas concepções: como direito social básico; como política pública 
para o desenvolvimento e a democracia; como algo transversal; etc. Já apresentava temas que 
virariam emenda à Constituição uma década depois, como a criação do Sistema Nacional de 
Cultura.

 A gestão, que teve à frente na maior parte do tempo o ministro Gilberto Gil – um dos 
mais conhecidos artistas brasileiros -, é marcada por aspectos como a retomada do diálogo 
do governo com a comunidade cultural, o que, para Rubim (2011), permite que o Estado 
assuma um perfil diferente do velho Estado desenvolvimentista e construa caminhos para 
a “modernidade brasileira”, ao garantir lugar de protagonismo à sociedade civil, seja via 
conferências, conselhos, colegiados, reuniões públicas etc. É feita a opção pela diversidade 
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como um dos princípios orientadores da política cultural brasileira, assinala Rubim (idem); 
cabe ressaltar que isto se trata de uma mudança paradigmática, já que sempre se trabalhou a 
cultura sob a ótica da identidade, como se o país de 200 milhões de habitantes fosse obrigado 
a contar com características identitárias comuns a todos.

 A ação do ministério amplia o escopo tradicional da política cultural, indo além do 
patrimônio e das artes: adota-se a dimensão “antropológica” de cultura, que faz com que sejam 
desenvolvidas ações para diversas comunidades periféricas e marginalizadas em seus direitos 
culturais. Tal inovação teria efeitos também sobre a gestão pública. Para exemplificar: em 
editais voltados aos povos indígenas, de rica cultura oral, porém muitos sem cultura letrada, 
passa-se a aceitar projetos não escritos, mas gravados. Além disso, atualizam-se também 
as linguagens artísticas e midiáticas, agregando as culturas digitais e até mesmo os jogos 
eletrônicos (RUBIM, 2011).

 Do ponto de vista da gestão, cabe ressaltar que no período é realizado o primeiro 
concurso público para o ministério em sua história de mais de duas décadas. O orçamento do 
órgão, que em 2003 era de 0,14% do Orçamento da União, em 2010 chegou a 1%, ou R$ 2,2 
bilhões. Nos anos seguintes, porém, já no governo Dilma, estanca a tendência de crescimento: 
no ano de 2015, ficou em R$ 2,6 bilhões. Nesse governo, contudo, são conquistados avanços 
legais significativos, como a aprovação do Sistema Nacional de Cultura e do primeiro Plano 
Nacional de Cultura, além de iniciativas como o Vale-Cultura.

 A concepção que norteou o Sistema Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Cultura, 
que busca consolidar uma nova lógica para a política cultural brasileira, fica nítida no seguinte 
trecho:

Diferentemente do que acontece no Sistema Nacional de Saúde, bem como no Sistema 
Nacional de Educação, modelos para implantação do Sistema Nacional de Cultura, não 
cabe ao Estado ser o realizador da “Cultura” e das suas atividades inerentes. Cabe ao 
Estado, neste caso, ser o mediador, regulador, financiador e garantir que as políticas 
públicas para a Cultura sejam executadas, tendo como realizadora principal a Sociedade 
Civil, e sendo o cidadão o beneficiário primeiro deste direito fundamental. (BRASIL. 
MINISTÉRIO DA CULTURA, 2016)

A PRIORI DA DOR E A MORTE DO MINC 

 A história conhece épocas especialmente dispostas ao cinismo (SLOTERDIJK, 2011, 
p. 481). O filósofo alemão Peter Slotedijk flagra a fluidez do mundo, a sua dor, seu mal-estar; 
deles, o poeta se espanta. A imagem que Sloterdijk (2011) põe a nu da República de Weimar, 
período que vai do término da primeira guerra mundial, em 1918, à ascensão de Hitler, em 
1932, possui relação intrínseca com a conjuntura atual, marcada pela extinção, ou “morte”, 
do Ministério da Cultura, se levarmos em consideração que em Crítica da Razão Cínica, 
Sloterdijk fala desse momento conturbado sob a perspectiva de um filósofo historiador. 
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 A extinção do MinC pelo atual governo, revela sua intenção de atacar, controlar e 
enquadrar a política de ações culturais do país dentro de seus moldes. Ao deixar de ser tema 
de pasta do primeiro escalão na estrutura governamental, as políticas de incentivo à cultura 
perdem o status e a integridade como um órgão próprio e exclusivo para a gestão e a execução 
das políticas culturais em parceria com os estados, municípios e com a sociedade civil. A partir 
de agora, elas ficarão diretamente vinculadas ao Ministério da Cidadania e Ação Social, além 
de sofrer uma redução significativa nos seus recursos humanos, técnicos e financeiros.

 Observa-se aí tendências defensivas: blindagem do eu contra o seu sofrimento, não 
ao que seria a verdade subjetiva, não à ferida anterior, à fraqueza e à indigência. Na atitude 
neocínica (Sloterdijk faz distinção entre o cinismo de Diógenes, contestador, provocativo, 
do cinismo corrente, manifesto enquanto falsa consciência esclarecida) consumam-se os 
processos de aprendizagem históricos da amargura. O cinismo aparece enquanto estratégia 
e como combate. Estratégia para o quê? Combate ao quê? A resposta está na e para a auto 
conservação. Cinismo como reação à dor no mundo e à sensação de mal-estar provocadas pela 
industrialização voraz e a modificação abrupta do modo de vida, à mistificação das massas 
promovida pelos meios de comunicação, à constante promissória sobre o prazer, à adequação 
do homem ao ritmo da máquina. Em face das catástrofes mundiais passadas e das que ainda 
nos ameaçam, a vitalidade atual, frustrada pela história, sobrevive em crença descrente. 

O povo nunca é humanitário. O que há de mais fundamental na criatura do povo é a 
atenção estreita aos seus interesses, e a exclusão cuidadosa, praticada tanto quanto 
possível, dos interesses alheios. [...] (SLOTERDIJK, 2011, p. 478)

Existir é renegar. Que sou hoje, vivendo hoje, senão a renegação do que fui ontem, de 
quem fui ontem? Existir é desmentir-se. Não há nada mais simbólico da vida do que 
aquelas notícias dos jornais que desmentem hoje o que o próprio jornal disse ontem. 
(SLOTERDIJK, 2011, p. 484)

Voltando à extinção do Minc, é importante destacar que tal “morte”, começa com 
um enorme esvaziamento político e uma drástica redução orçamentária nos últimos anos, a 
resistência e permanência do Ministério da Cultura (MinC) foi uma demarcação institucional 
do campo das artes e da cultura no País. Muito mais do que uma “conquista setorial” dos 
artistas, produtores, gestores e fazedores de artes e culturas, tal fato representou uma conquista 
da sociedade e do povo brasileiro como um todo.

 Contrapondo os resultados da área cultural à suposta economia que a redução e 
extinção desse ministério apresentaria, a contribuição econômica da pasta do setor cultural 
(contradizendo os comparsas do capitão presidente) gera 2,7% do PIB nacional e mais de um 
milhão de empregos diretos, englobando mais de 200 mil empresas e instituições públicas e 
privadas, números muito superiores a diversos outros setores tradicionais da economia brasileira. 
E a tendência seria desses números continuarem em crescimento. Além disso, tem-se ainda a 
Lei Rouanet, tão injustamente e propositalmente atacada pelos setores conservadores e pelos 
membros do atual governo. A tão criticada Lei representa apenas 0,3% do total de renúncia 
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fiscal da União, mas proporciona o incentivo de milhares de projetos artístico-culturais em 
todo o país, gerando renda e empregos.

RESISTINDO E REEXISTINDO 

Durante os anos entre os governos Lula e o primeiro governo Dilma, parecia haver 
uma harmonia entre o crescimento econômico e os direitos sociais. No entanto, ainda no 
meio desse processo, Paulani (2012; p.97) advertia para a “sustentabilidade” do arranjo assim 
disposto, bem como à sua capacidade de tornar permanentes as conquistas até obtidas”. De 
fato, parece que essa sustentabilidade não foi possível. Tal insustentabilidade foi o que gerou 
a crise política e econômica no país a partir de2013, o impeachment da presidenta Dilma e o 
início do governo interino de Michel Temer. A pauta principal do atual governo é a austeridade 
do Estado. 

 Se a ditadura militar ascendia ao poder sob o pretexto de modernizar o Estado, novamente 
se fala nisso, porém, numa modernização contrária àquela que passava pelo papel regulador 
do Estado diante da burguesia industrial. Agora o foco é no desenvolvimento de uma elite 
financeira (grande parte estrangeira) a qual se espera suprir as necessidades sociais em Estado 
desregulado, que passa pelo desmanche da seguridade social. No pacote do desmanche está a 
política cultural, que não deixa de ser um tipo de seguridade social, contrariando o que Araújo 
(2000) pontua como o ideal das políticas públicas, que passa mais por uma reorganização da 
institucionalização que pela desinstitucionalização. Não é à toa que um dos primeiros atos do 
atual presidente foi a extinção do Ministério da Cultura, assim como Collor, exemplificando 
continuidade desses projetos de governo. 

 Vemos no Brasil uma gangorra da institucionalização e desinstitucionalização desde os 
anos 1930. O que deve vir agora é uma nova onda da mercantilização da cultura, vinda pela 
primeira vez durante as reformas neoliberais dos anos 90. Como diz Barbalho (2016; p.14): 
“A valorização da perspectiva econômica da cultura tem influência do de modo crescente, 
pelo menos desde a retomada do ideário liberal nos anos 1980, as políticas públicas para o 
setor”. O que se viu nos governos Lula e Dilma foi um pouco de terra firme, mas que não 
ficou fora dessa maré.

O que é constante nessa história das políticas públicas é a submissão do Estado aos 
interesses daqueles que concentram a renda do país e da sociedade civil ao Estado. É uma 
longa tradição de um Estado autoritário e de mudanças pelo alto, antes pela colonização, mas 
agora pela subjugação à economia mundial. As conquistas em torno do fortalecimento das 
políticas culturais voltadas para a seguridade da diversidade cultural, talvez só tenham sido 
possíveis enquanto conciliáveis como os interesses do capital globalizado. À menor sombra 
de risco a esse capital, essas políticas são postas para escanteio.



1637

Apesar dos retrocessos ora apresentados, há um forte tecido social potente, sobretudo 
fomentado pelas ações de programas como o Cultura Viva3, que é considerado um marco 
divisório no que se refere à forma como as Políticas Culturais passaram a ser implementadas 
no Brasil. Tendo como base os Pontos de Cultura selecionados por meio de editais públicos, 
o Programa possibilitou maior transparência e seriedade às ações  no campo cultural, fazendo  
surgir  novas  perspectivas  para  entidades  culturais que  há  tempos  buscavam  reconhecimento  
e  apoio  para  as  atividades  desenvolvidas  em suas comunidades. A formação cidadã e as 
redes criadas, a exemplo da TEIA Nacional da Diversidade4, são ferramentas de resistência e 
reexistência. Mesmo ante a falta de recursos e a ausência do Estado, as instituições, coletivos 
culturais e agentes seguem resistindo, afinal de contas, em tempos de retrocesso, cultura e 
resistência podem ser consideradas sinônimos. 
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RESUMO: Estudo acerca dos desafios e perspectivas nas concepções de políticas 
públicas de cultura no Maranhão, por meio da análise do Edital de Ocupações 
Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão. Trata-se de 
um estudo exploratório, de caráter analítico, baseado nos pressupostos teóricos 
acerca das políticas públicas que articulam segmentos culturais e a apropriação 
de espaços urbanos, cuja pesquisa bibliográfica e documental resultou em autores 
como Halbwachs (2017), Calabre (2013), Chauí (2006), dentre outros. Analisa 
os processos presentes no credenciamento de segmentos artísticos no edital de 
ocupações de espaços da cidade de São Luís-MA, bem como reflete sobre a relação 
entre o Estado e Sociedade Civil para a criação de políticas públicas de cultura que 
garantam condições de acesso universal à cultura e a produção de bens simbólicos 
em espaços públicos.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas de Cultura, Ocupações Artísticas, Espaços 
Públicos, Edital de Ocupação Artística

1 INTRODUÇÃO

Os editais significam uma importante ferramenta para o exercício do poder 
público na sociedade, configurando-se como ferramenta essencial que articula 
produtores culturais, artistas, entidades e ação governamental para a promoção 
da diversidade cultural existente em diversas regiões. Eles têm como principal 
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contributo às políticas públicas de cultura a abertura de espaços de socialização entre o Estado 
e Sociedade Civil para concepção de uma cidadania cultural, onde a cultura seja encarada de 
forma plural, respeitando a diversidade e contemplando os diferentes conjuntos e grupos sociais.

Desde as primeiras leis de incentivo à produção cultural no Brasil, cabe citar a Lei 
Sarney, posteriormente conhecida como Lei Rouanet, que tinha o intuito de trabalhar a promoção 
da cultura através de iniciativas que articulavam o setor privado e as demandas culturais. 
Havia dificuldade em manter a pluralidade e equidade nas políticas culturais para satisfazer 
as necessidades do conjunto da população, uma vez que comumente essas políticas adotavam 
características de mecenato, providas de interesses particulares que não se alinhavam com 
políticas horizontais de produção e apropriação da cultura nos espaços públicos.

O Edital de Ocupações Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do 
Maranhão (SECTUR) se fundamenta na relação entre cidadãos e os espaços públicos através 
de políticas de cultura que posicionem os grupos sociais em espaços de expressão de suas 
demandas culturais e políticas. Grande parte dessas ocupações trazem consigo uma carga 
social, política e cultural significativa em suas ações, articulando a estruturação simbólica 
e identitária às questões comunitárias e de cidadania. Diante disso, busca-se analisar como 
o Edital contribui para esses processos de afirmação da cidadania cultural na ocupação dos 
espaços públicos, uma vez que ele tende a transformar as relações de sociabilidade ao provocar 
a arte e a cultura dentro de contextos territoriais.

Trata-se de um estudo exploratório, de caráter analítico, baseado nos pressupostos 
teóricos acerca das políticas públicas que articulam segmentos culturais e a apropriação de 
espaços urbanos, cuja pesquisa bibliográfica e documental resultou em autores como Halbwachs 
(2017), Calabre (2013), Chauí (2006), dentre outros. 

Organizado em três seções principais, aborda de forma breve o tema da ocupação de 
espaços públicos. Reflete sobre a concepção dos editais como políticas culturais inclusivas e 
democráticas. Para a seção final evidencia as características do Edital de Ocupações Artísticas 
da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão e analisa sua legitimidade enquanto 
política pública de cultura. 

2 OCUPAÇÕES DE ESPAÇOS PÚBLICOS

As pessoas se relacionam com a cidade de maneira simples, como sentar num banco 
de praça, correr no calçadão, brincar num parquinho e até mesmo dirigir veículos nas grandes 
avenidas metropolitanas, e de formas mais complexas como o reconhecimento identitário, 
as memórias individuais e coletivas e as relações desenvolvidas com as pessoas e com os 
espaços públicos, acarretando  um fluxo de transformações históricas, políticas, econômicas, 
sociais e individuais, em que o sujeito é protagonista em todo o processo (HALBWACHS, 
2017; CONCEIÇÃO, 2011).
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Sartori e Garcia (2013) consideram o espaço público enquanto local de formação 
e discussão das decisões da agenda pública, com participação dos órgãos governamentais 
e sociedade civil. Não obstante, tal conceito aparentemente simples carrega uma gama de 
possibilidades de exploração das relações pertencentes a ele. Denunciam ainda o desequilíbrio 
na tomada de decisões e na utilização dos espaços considerados públicos, haja vista que se 
vê comumente a prevalência dos interesses do Estado e das classes mais ricas em detrimento 
dos interesses da comunidade.

Paiva e Gabay (2016) observam a privatização das cidades como principal fator de 
ocupação dos espaços pela população, tendo em vista o modelo de urbanização brasileiro 
querer aproximar-se de países desenvolvidos, através da construção de shoppings, centros 
comerciais, grandes prédios, espaços de concreto para grandes eventos, dentre outras medidas 
que determinam cada vez mais como as pessoas devem fazer uso dos espaços públicos da 
cidade como um todo.

Nesse entendimento, Leite (2014, p. 14) pontua que ocupar espaços públicos significa 
“[...] praticá-los e fazer novos usos desses, intervindo no ritmo e comportamento citadino 
disciplinado criando fissuras capazes de desordenar o sistema e reinventar a vida [...]”, dando 
caráter político às ocupações, pois são projetos de autogestão formado por agentes culturais 
e sociais.

Além da sociedade civil, o poder público atua na ocupação de espaços públicos, seja 
através de políticas governamentais ou de políticas públicas de cultura. Destas últimas, uma 
das estratégias são os editais de credenciamento de artistas independentes, grupos e coletivos 
de diversos segmentos artísticos para a promoção de ações culturais gratuitas para a população. 

3 EDITAIS COMO POLÍTICAS CULTURAIS DE INCLUSÃO: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES

Os editais “[...] são publicações que materializam ações, de caráter público, que visam 
democratizar a concorrência e dar maior transparência a utilização dos recursos públicos.” 
(BRASIL, 2014, p. 9). De forma mais direta, Miranda (2004, p. 89) caracteriza o edital como 
um “[...] ato por meio do qual se convocam os interessados em participar do certame licitatório 
[...]”. Esses instrumentos podem possibilitar que diversos grupos culturais tenham acesso a 
recursos para promover suas manifestações culturais, configurando-se, assim, como política 
cultural.

Para Coelho (2004), política cultural pode ser entendida como um conjunto de intervenções 
organizadas pelo Estado, instituições privadas, órgãos civis ou grupos comunitários com o 
intuito de corresponder às necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento 
das suas representações simbólicas.
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Para tanto, é necessário que estas políticas sejam trabalhadas da forma mais plural 
possível, visto que estas precisam atender a diversidade cultural, bem como corresponder as 
noções de cidadania necessárias a construção de um sistema social democrático. Para Ventura 
(2005), a dificuldade que se encontra é conseguir articular os processos culturais particulares 
e os direitos de cidadania universais. Daí a dificuldade que muitos órgãos encontram para 
avaliar de forma democrática as diversas manifestações que venham a pleitear recursos para 
a execução de suas atividades.

Para se recriar uma política cultural para a cidade é preciso desprivatizar a cultura, 
instaurar um sistema de planejamento urbano, participativo e continuado, que considere 
a cultura e cidade como fator de desenvolvimento; selecionar projetos de novos 
equipamentos, mediante concurso público; reequipar museus, teatros, cinemas, centros 
culturais e galerias de arte existentes, incentivar manifestações populares espontâneas, 
como festas de largo, rodas de capoeira e de samba, e criar editais específicos para este 
tipo de manifestação. Isto não será dado pelo poder público, deverá ser conquistado 
pela cidadania. (AZEVEDO, 2010, p. 94).

Assim, as políticas culturais constituem em si próprias mecanismos de construção 
da cidadania cultural. Para Domingues (2007), a afirmação de uma política cultural plural 
é imprescindível que se busque conhecer os projetos políticos dos grupos sociais e, assim, 
atendê-los na sua dinâmica de organização e convidar esses grupos a participarem da elaboração 
dessas políticas culturais.

No Brasil, há uma série de dificuldades históricas na implantação de políticas culturais 
sendo efetivadas somente na década de 1980, tomando força na década seguinte em um modelo 
neoliberal de renúncia fiscal por parte das empresas privadas através da Lei Rouanet, de 1995, 
e das subsequentes Leis de Incentivo à Cultura, de nível Federal e Estadual, respectivamente. 
A essa prática dá-se o nome de mecenato, e a pretensão é que o setor cultural deixe de ser 
usado como mero instrumento de propaganda e marketing, bem como dar equidade ao processo 
de seleção dos grupos e artistas que recebem patrocínios públicos e privados (MEDEIROS, 
2010; SALGADO; PEDRA; CALDAS, 2010).

Calabre (2013) ressalta que a utilização de editais foi uma das iniciativas adotadas pela 
primeira gestão do governo Lula, que ocorreu entre os anos de 2003 e 2006. O objetivo era 
diminuir a concentração regional. Na área cultural, os editais correspondem uma importante 
ferramenta para o exercício do poder público na sociedade, configurando-se como ferramenta 
essencial que articula produtores culturais, artistas, entidades e ação governamental para a 
promoção da diversidade cultural existente em diversas regiões.

Como política cultural, estes instrumentos possibilitam que o poder público abra espaços 
para organização e execução de atividades culturais que divulgue, aproxime e desenvolva a 
diversidade cultural de determinada cidade. No entanto, Barros (2013), colocando em pauta 
a diversidade cultural e a gestão, problematiza a precariedade dos editais no que se refere a 
uma reprodução de um modelo provisório de atenção a essa diversidade cultural, ao invés de 
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“[...] pluralizar, ampliar e multiplicar as instituições permanentes de trabalho com a cultura.” 
(BARROS, 2013, p. 280, grifo nosso).

Isto porque os proponentes, na maioria da sua composição, manifestam vulnerabilidade 
econômica, os quais são remunerados apenas pelo produto final, sem levar em conta toda a 
pesquisa e concepção da obra e do projeto cultural, e que, além disso, vivem a incerteza do 
lançamento ou não de editais, já que estes não têm periodicidade regular (LIMA; ORTELLADO, 
2013).

Ademais, como Salgado et al. (2010) ressaltam, os editais também adquirem uma certa 
carga de burocracia para o alcance do financiamento, visto que, por sua linguagem técnica e 
exigências para a seleção de projetos muitos grupos culturais não conseguem corresponder 
às determinações previstas no edital. Barros (2013, p. 279) acrescenta que, por exigir, no 
mínimo, conhecimento técnico de elaboração de projetos, os editais acarretam uma “nova 
colonização” cultural, visto que se colocam, entre o Estado e o campo da cultura popular e 
das práticas periféricas, a figura de mediadores, ou mais precisamente, consultores culturais.

Desta forma, os editais se tornam políticas culturais que Miller e Yúdice (2004) classificam 
como mais burocráticas do que criativas ou orgânicas. A consequência disso é que estes 
acabam por adquirirem características excludentes que limitam muitos grupos culturais de 
participarem de políticas de financiamento e geralmente dando mais espaço para os grupos 
mais desenvolvidos tecnicamente e articulados com outras esferas do poder público.

Sendo assim, é necessário desenvolver esses editais como políticas culturais que se 
desenvolvem dentro de uma democracia cultural, que é entendida como aquilo que atribui 
igual “[...] valor a todas as práticas culturais e o reconhecimento de que as diferentes formas 
de vida, de saberes e linguagens artísticas podem encontrar nos espaços públicos seu lugar 
de expressão e diálogo.” (BARBOSA; FREITAS FILHO, 2015, p. 7).

Sobre isso, Brunner (1985) ressalta a relevância que tem a inserção da pluralidade nas 
políticas públicas de cultura, visto que a única forma de uma política cultural ser útil a afirmação 
da democracia é obter arranjos institucionais que possibilitem aos grupos que compõem a 
sociedade o exercício da expressão. Bem como é importante que esses arranjos garantam aos 
indivíduos a materialização dos seus interesses culturais (que possam ser reproduzidos por 
meio de negociações, propostas e diálogo) e  garantir também, no que tange a distribuição 
dos recursos (econômicos, estruturais e ideológicos), que ninguém seja deixado de lado ou 
tenha um falseamento da sua expressão dentro da sociedade (BRUNNER, 1987).

Podemos chamar atenção para a inserção dos grupos culturais periféricos que passam por 
um processo de escurecimento de suas práticas simbólicas e de representação. Como salienta 
Bentes (2015), foi só a partir da década de 90 que se percebe uma crescente ascensão de práticas 
culturais periféricas. Neste processo de fortalecimento de outras tipologias de fortalecimento, 
são indicados espaços de negociações, nos quais os sujeitos passam a exercer outras formas 
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de atuação política por meio de suas vivências culturais, consolidando-se como grupos de 
resistência e reivindicação oriundos da própria prática estética e simbólica (BENTES, 2015).

Vivemos um momento singular e de mudança de eixo na produção cultural contemporânea 
com as ascensão e visibilidade da produção cultural vinda das periferias, subúrbios e 
favelas. Uma produção cultural deslocada, lateral que traz consigo embriões de políticas 
públicas potenciais, com a possibilidade de redistribuição de riqueza e de poder, se 
constituindo também como lugar de trabalho vivo e não meramente reprodutivo. 
(BENTES, 2015, p. 27).

Assim, estas novas demandas por pluralização das políticas culturais apontam processos 
que contribuem para potenciais apropriações dos espaços urbanos que reivindiquem a proliferação 
de vínculos identitários diversos e de múltiplas experiências sensíveis da cidade (BENTES, 
2015).

Assim, enquanto políticas culturais, os editais precisam corresponder a um processo 
de construção de uma cidadania cultural, vencendo as barreiras da exclusão, tanto no que 
se refere às condições técnicas de participação, como também das variações de interesses 
econômicos, políticos e ideológicos.

[...] em que a cultura não se reduz ao supérfluo, ao entretenimento, aos padrões de 
mercado, à oficialidade doutrinária (que é ideologia) mas se realiza como direito de 
todos os cidadãos, direito a partir do qual a divisão social das classes ou a luta de 
classes possa manifestar-se e ser trabalhada porque, no exercício do direito à cultura, 
os cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, se diferenciam, entram em conflito, 
comunicam e trocam experiências, recusam formas de cultura, criam outras e movem 
todo o processo cultural. (CHAUÍ, 2006, p. 138).

Por fim, a compreensão dos editais de apoio à cultura como políticas culturais inclusivas 
e democráticas revela-se como mecanismo que, embora careça de novas estratégias de alcance, 
possibilita ao poder público desenvolver uma gama de suportes aos diversos grupos culturais 
em foco. Cumprindo precisamente a afirmação do ex-ministro da cultura Gilberto Gil, que 
afirma que “[...] formular políticas culturais é fazer cultura.” (GIL, 2003, p. 11). Ele ainda 
continua ressaltando que não cabe ao Estado fazer cultura, mas este tem a obrigação de 
proporcionar condições para a criação e produção de bens culturais, sejam eles artefatos ou 
mentefatos, além de criar condições de acesso universal aos bens simbólicos (GIL, 2003).

4 ANÁLISE DO EDITAL DE OCUPAÇÕES ARTÍSTICAS Nº 03/2018 – SECTUR

Esta seção visa elucidar os principais pontos do edital em questão, a fim de facilitar a 
discussão acerca das ações desenvolvidas a partir dos critérios utilizados para credenciamento e 
seleção dos participantes, no que tange a segmentos artísticos contemplados, espaços públicos 
ocupados, mecanismos e exigências para inscrição, quantidade de grupos e valores de cachês.
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O objetivo do referido edital foi credenciar diversas manifestações culturais do Maranhão 
para ocuparem espaços da cidade durante os meses de setembro e dezembro de 2018, organizado 
por temáticas a cada dia, de quarta a domingo, como mostra a Figura 1:

Figura 1 - Espaços definidos para ocupações artísticas

Fonte: Maranhão (2018)

O edital, no que tange as tipologias de manifestações pretendidas, contempla grande 
diversidade de manifestações culturais que fazem parte do acervo artístico cultural do estado, 
embora o número de vagas finais sejam poucas para a quantidade de grupos e conjuntos 
artísticos existentes.

Esses segmentos artísticos contemplados se distribuem em 16 categorias que podem 
ser observadas na Tabela 1:

Tabela 1 - Categorias contempladas no Edital de Ocupações Artísticas nº 03/2018 – SECTUR

Tambor de Crioula Bandas/Shows de Reggae DJ Equipe de Vinil

Expressões Culturais Radiola Blocos Carnava-
lescos

Bumba meu Boi

Instrumental Atração infantil com 
diversidade de atividades

Bandas/Shows Escola de samba

Grupo alternativo Danças regionais Turma de samba / 
pagode

Tribo de índio

Fonte: Maranhão (2018)

As atividades dispostas na Tabela 1 são distribuídas nos espaços observados na 
figura 1, de acordo com a especificidade de cada atividade e cada espaço. A concentração da 
diversidade de atividades está contida nas programações que acontecem no Bairro da Madre 
Deus, conhecido pelo seu rico teor cultural e as atividades realizadas no Centro Histórico da 
cidade, mais especificamente na Praça do Reggae, próximo ao Museu do Reggae, um dos 
novos e mais famosos atrativos culturais de São Luís.
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Em termos legais, o edital permite a inscrição tanto de pessoa física ou jurídica, porém, 
não compreende a inscrição de Microempreendedor Individual (MEI) e exige uma complexa 
série de documentos que podem tornar impossível o cadastramento de determinados grupos, 
principalmente os coletivos e grupos de cultura popular, assim como grupos iniciantes. No 
entanto, a SECTUR não divulga a lista de inabilitados.

Nessa perspectiva, Chauí (2007, p. 55) pontua que “[...] a tarefa da lei é a conservação 
de privilégios e o exercício da repressão. Por este motivo, as leis aparecem como inócuas, 
inúteis ou incompreensíveis, feitas para serem transgredidas e não para serem transformadas 
[...]”. Pode-se inferir que a quantidade de documentos exigidos privilegia determinados grupos 
que já possuem maior estruturação jurídica, recursos para contratação de contador e advogado 
e capital de giro para a manutenção das certidões solicitadas atualizadas.

Corroborando, Turino (2009, p. 153, grifo do autor) destaca que: 

O Estado não é neutro, expressa interesse de classe e a burocracia expressa a 
consolidação desses interesses. Por isso é tão fácil transferir recursos do Estado para 
rentistas e financistas, basta um “clique no computador”. [...] Essa distinção também 
acontece entre entidades da sociedade; instituições consolidadas fazem convênios 
rapidamente e encontram poucas dificuldades para prestar contas, mas para um grupo 
de hip hop ou de índios kaigang a história é outra.

Dando continuidade ao edital, os valores de cachê são tabelados por apresentação 
(Tabela 2) com valores diferenciados. Observa-se que a gradação tenta contemplar o número 
de integrantes para cada tipo de atração, por exemplo, o menor valor corresponde ao DJ (uma 
única pessoa - R$500,00) e o maior valor corresponde a grupos de bumba meu boi ou atração 
infantil que contempla banda, brinquedos, dentre outros (vários integrantes - R$ 6.000,00).

No entanto, ao compararmos com outros editais de ocupação do Brasil ou mesmo 
de outras instituições que contratam serviços culturais no Maranhão, nota-se que os valores 
adotados pela SECTUR estão muito abaixo dos praticados. Uma explicação possível para essa 
prática é a possibilidade do mesmo grupo ser contratado mais de uma vez pelo mesmo seletivo.

Destaca-se o item 9.3 e 9.4 do edital, nos quais a SECTUR resguarda-se ao direito de 
alterar os valores dos cachês estabelecidos pelo edital, e não assegura quaisquer direitos ao 
contratado, como vê-se:

9.3 A SECTUR, a qualquer tempo, poderá alterar os valores estabelecidos dos cachês, 
com a devida justificativa, sem que caiba para o credenciado quaisquer direitos, 
vantagens ou indenizações, de forma a adequá-los aos valores praticados no mercado.

9.4. Em havendo necessidade de adequação financeira, serão considerados desistentes 
os proponentes que não concordarem quanto ao novo valor do cachê proposto. 
(MARANHÃO, 2018, p. 9).
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Nota-se que a classe artística participante do pleito não possui garantias de que irá 
receber os valores estipulados, sendo obrigada a acatar os valores decididos arbitrariamente 
pelo órgão, a qualquer momento do processo, tendo como única alternativa a desistência em 
caso de não aceitação. 

Por fim, 440 inscrições foram habilitadas, das quais 189 foram contempladas para 
contratação, não versando no edital cláusula referente aos critérios utilizados para seleção 
de uns em detrimento de outras, tampouco cita a existência de uma equipe de curadoria para 
avaliação artística dos inscritos. Ou seja, por tais motivos, questiona-se a transparência na 
escolha dos contratados.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se a carência de novas estratégias e marcos legais que subsidiem as políticas 
culturais e seus agentes, a fim de mediar de maneira satisfatória as relações entre Estado e 
sociedade civil para a plena efetivação das ações para o setor da cultura.

O Brasil carrega uma mácula histórica em relação às políticas culturais, no sentido de 
inúmeros governos não darem a devida atenção a esse segmento da política, entendendo-o 
somente como um recurso de promoção e divulgação de suas ações, e não como uma parte 
fundamental para a construção da identidade e da memória de um povo, além de impactar 
fortemente a economia do país. 

O edital nº 03/2018 contempla diversos segmentos artísticos, tem duração de 4 meses 
e tenta ser justo no pagamento da classe artística através da gradação de valores de acordo 
com a quantidade de integrantes em cada tipo de atração. Por outro lado, os valores de cachê 
estão abaixo de outros editais praticados no Brasil, assim como não há total transparência no 
processo final de contratação dos habilitados.

Ressalta-se a necessidade de estudos futuros que poderão se debruçar sobre as políticas 
públicas de cultura não somente pelos editais, mas investigando as diversas formas de fomento 
utilizadas pelo poder público, a fim de refletir e debater acerca de suas ações, se estas de fato 
estão voltadas para o benefício da população.
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CAMADAS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS DA GESTÃO 
DE ESPAÇOS CULTURAIS

Giuliana Kauark1 
Nathalia Leal2

RESUMO: Os equipamentos e espaços culturais, de formatos diversos e distintos, 
são locais dedicados à formação, circulação, produção e difusão de práticas culturais 
e bens simbólicos. Seus modos e práticas de gestão possuem dinâmicas próprias e 
atentas aos mais variados públicos e expressões culturais com as quais interagem.  
Nesse sentido, o presente artigo lança um olhar sobre a gestão de espaços culturais, 
em especial àqueles de caráter cênico, multiuso ou mesmo não-convencionais, a 
partir da definição de cinco camadas distintas que versam sobre os aspectos tangíveis 
e intangíveis envolvidos nas práticas de gestão desses locais. Pretende-se a partir das 
reflexões lançadas contribuir para compreensão dos papéis e desafios enfrentados 
na gestão de espaços culturais na contemporaneidade.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão cultural, espaços culturais, equipamentos culturais.

A diversidade cultural é um emblema da nossa época ainda que esteja sendo 
constantemente vilipendiada e atacada na atualidade. E, se a produção artística e 
cultural é uma das formas pela qual esta diversidade de expressões culturais se 
manifesta, a gestão cultural é um de seus principais meios propulsores. 

 A gestão da cultura no Brasil vem se conformando a partir de processos de 
institucionalização deste campo aliada ao próprio crescimento do mercado cultural. 
Identificam-se várias práticas de gestão cultural que perpassam, dentre outras, pela 
gestão de empresas, empreendimentos e organizações culturais; pela gestão pública 
da cultura (seja estatal ou não-estatal) e pela gestão de equipamentos e espaços 
culturais – esta última, nosso foco de interesse. 

1  Docente do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia e do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e 
Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Doutora em Cultura e Sociedade pela UFBA. Membro 
do Observatório da Diversidade Cultural (UEMG) e do Coletivo Gestão Cultural do Observatório de 
Políticas e Gestão Culturais do CULT/UFBA. Email: giulianakauark@gmail.com. 
2  Doutoranda em Cultura e Sociedade pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em 
Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Membro do Coletivo Gestão Cultural do 
Observatório de Políticas e Gestão Culturais do CULT/UFBA. Email: leal.nathalia@gmail.com.     
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1653

 Compreende-se por equipamentos e espaços culturais aqueles locais cujos usos ou 
apropriações têm como objetivo produzir e difundir práticas culturais e bens simbólicos. 
Com frequência, essas terminologias são utilizadas de maneira sinônima, apesar da noção de 
equipamento ser de edifícios previamente concebidos para acolher uma ou mais expressões 
culturais e atividades correlatas, diferindo-se da ideia de espaços culturais, locais que, a princípio, 
não foram construídos com a função de abrigar atividades culturais, mas que terminam se 
transformando em espaços de criação, formação, produção ou difusão de expressões artísticas 
e culturais. 

 A gestão de equipamentos e espaços culturais possui dinâmicas próprias que congregam 
processos relativos à gestão de pauta, de programação, de mediação de público e comunicação, 
bem como gestão de pessoal, de recursos, de manutenção, etc. Ou seja, de um lado, trabalhamos 
com o simbólico próprio da produção artística e cultural; de outro, precisamos desenvolver uma 
série de procedimentos administrativos, operacionais, criativos e inovadores para a gerência 
desses espaços.

 Assim como a cultura, os seus modos de gestão podem – aliás, devem – ser diversos, 
dinâmicos e, sobremaneira, atentos aos mais distintos públicos e expressões culturais com 
que interagem. Para a estruturação do presente artigo, por exemplo, nos inspiramos num 
modelo de gestão desenvolvido no Museu do Traje de São Brás de Alportel (MuT), museu 
comunitário de Portugal, reconhecido como significativo exemplo europeu da museologia 
social contemporânea. Ressalvamos, porém, que embora a inspiração venha da área museal, 
as reflexões sobre gestão de espaços culturais que traremos aqui não se restringem a esta 
categoria, ao contrário, podem ser adequadas a espaços de caráter cênico, multiuso ou não-
convencionais (espaços alternativos, intencionais, insurgentes, etc).

 O modelo de gestão do MuT é pensado em camadas, quais sejam: museu visível; museu 
do dia-a-dia; museu integrador; museu do tempo longo3. Não adentraremos nas especificidades 
das camadas do MuT, em seu lugar, estabeleceremos novas camadas como categorias analíticas 
que podem contribuir para compreender o papel e os desafios da gestão de espaços culturais. 
A proposta que se segue, portanto, (é enxergar os espaços culturais a partir) parte de cinco 
diferentes camadas, das mais visíveis às quase intangíveis. Convidamos, assim, a leitora e o 
leitor a adentrar na intimidade desses locais com muito respeito e admiração.

1ª CAMADA: ACESSO E FRUIÇÃO DA CULTURA

Se questionarmos a qualquer cidadã ou cidadão qual é a função de um espaço cultural, 
a resposta mais corriqueira, sem dúvida, o identificará como local de acesso e fruição da 
cultura e das artes. De início, podemos perceber que uma das competências na gestão de 

3 Mais informações podem ser encontradas no site do Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra: www.ces.uc.pt.
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equipamentos culturais é atender ao anseio do público de ter acesso à cultura e, porque não 
dizer, ao lazer e entretenimento.

Para Antônio Sartini (2010), ex-diretor do Museu da Língua Portuguesa, os espaços 
culturais são territórios especialíssimos para a experimentação e, como tal, possuem grande 
responsabilidade junto ao universo artístico e cultural como um todo e, em particular, junto aos 
seus públicos. Assim, no conjunto de temas que envolve a gestão de equipamentos culturais, 
os públicos merecem ser tratados de maneira central, uma vez que dão sentido à obra de 
arte e ao fazer artístico, além de possibilitarem a criação de alternativas de sustentabilidade 
financeira (ARAÚJO, 2019).

À luz do paradigma da democratização cultural, acreditou-se, por muito tempo, que 
o encontro entre obra de arte e público se dava de maneira natural e espontânea, bastando a 
simples existência de equipamentos culturais. A partir de estudos e pesquisas sobre o perfil 
de públicos, que verificaram que a vinculação entre a obra artística e o espectador prescinde 
de outros pressupostos, tal paradigma começou a perder força. Embora tal entendimento 
esteja superado na maioria das práticas contemporâneas de gestão de equipamentos culturais, 
o desenvolvimento de estratégias de relacionamento com públicos ainda é uma camada 
desafiadora para gestoras e gestores de espaços culturais – seja pela dificuldade de desenvolver 
estratégias adequadas ao campo, seja pela própria complexidade envolvida na constituição 
dos hábitos culturais.

A constituição de hábitos culturais é um processo educativo, influenciado por instituições 
formais – como escola, universidade, igreja, etc –, assim como por estruturas sociais, a exemplo 
da família, de amigos, dentre outras. Além dos hábitos, a relação entre espaços culturais e 
públicos é atravessada também por vários outros fatores, tais como: localização, segurança, 
transporte, valor de ingresso, programação, e, no contexto atual, concorrência com práticas 
culturais realizadas no ambiente digital e no âmbito domiciliar. Considerando que a camada 
de acesso e fruição da cultura prescindem da presença física das pessoas nos espaços culturais, 
quais devem ser as preocupações da gestão?

Inicialmente, definir de modo intencional e articulado uma série de estratégias 
diferenciadas e permanentes de atração, formação e fidelização de públicos, lembrando que 
estes precisam ser entendidos no plural, pois congregam tanto as pessoas que não têm interesse, 
tampouco frequentam regularmente os equipamentos culturais, como aquelas que possuem 
hábitos culturais consolidados. Ademais, é preciso conhecer seus perfis: onde moram, se 
estudam, se trabalham, como se deslocam para os lugares, etc.

No conjunto das estratégias adotadas, a mediação cultural tem sido utilizada por 
muitos equipamentos no desenvolvimento de relacionamento com os públicos da cultura 
(BICALHO, 2019). Esta ferramenta metodológica une processos artísticos e pedagógicos que 
contribuem para a familiarização com a obra de arte ou com o espaço cultural propriamente 



1655

dito. A mediação de públicos na cultura não deve ser encarada como uma ação pontual, mas 
processual, pois contempla o antes, o durante e o depois da experiência de fruição. Ainda 
que seja um percurso guiado e intencional, o processo de mediação é um caminho aberto em 
que se busca que o participante tenha autonomia de escolha e interpretações na relação com 
a obra ou o equipamento. 

A mediação não fecha em única interpretação, vivencia o contato do público com a 
obra. Ela é um caminho aberto que gera uma diversidade de tipos de experiências que 
o público pode ter com a obra nas suas escolhas autônomas. É através do mediar que 
se abre um acesso mais direto com a obra, nos seus conceitos, técnicas e estéticas. 
A obra passa a ser acessível ao público. Ele descobre seus próprios caminhos para 
conhecer e experienciar as obras, estando mais consciente do que é e como viver esse 
contato vivo e único. (WENDELL, 2013, p.06)

O processo de mediação cultural concentra-se, sobretudo, na atração e formação de 
públicos. Já a ideia de fidelização é emprestada do marketing, e compreende o desenvolvimento 
de ações que estimulam o desejo de experienciar repetidamente algo que é conhecido. Portanto, 
fidelizar implica em diversificar repertórios, estabelecer comunicação regular, disponibilizar 
diferentes serviços e experiências que atraiam as pessoas a estabelecerem uma frequência 
regular no equipamento e a vê-lo como lugar de sociabilidade (assim como bares, igrejas, 
praças, etc). O público fidelizado diferencia-se do usuário comum, pois escolhe frequentar o 
espaço cultural por suas especificidades e possibilidades de experiências que proporciona o 
que nos leva, notadamente, à próxima camada.  

2ª CAMADA: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL

 Como a primeira camada recobre a gestão de equipamentos culturais, sua consistência 
também será, em grande parte, resultado do acúmulo das demais camadas. Neste sentido, o 
acesso e fruição da cultura apenas é viável porque os espaços são também lócus de criação 
artística e produção cultural. 

 A gestão de um equipamento cultural – seja ele um museu, teatro, cinema, galeria ou 
outro – encontra-se imbricada numa função de curadoria institucional da programação. Esta 
pode ser de competência da gestora ou gestor do espaço, pode ser assumida por profissionais 
especializados como curadores, programadores e diretores artísticos ou pode resultar de 
instâncias participativas, como conselhos curatoriais, que trazem outras vozes e olhares na 
composição do repertório. 

 Para montagem da programação é crucial que conhecer bem o território que o equipamento 
ocupa, os grupos que estão no entorno, bem como a produção cultural contemporânea. Não 
existem fórmulas, pois a grade de programação de um equipamento como o Espaço Cultural 
de Alagados, na periferia de Salvador, por óbvio deve estar atenta a inquietações, provocações, 
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desejos que serão muito distintos daqueles que envolvem, por exemplo, o Theatro Municipal 
de São Paulo.

Ao definir seu repertório, um equipamento cultural deve priorizar seus conteúdos e as 
possibilidades que deles emergem – diríamos que este seja o repertório principal, mas 
outros podem perfeitamente ser enquadrados nos escopos dos espaços culturais, tendo 
como base sua localização espacial e territorial. (SARTINI, 2010, p.112)

A programação dos equipamentos culturais geralmente se constitui através do aluguel 
de espaço, a chamada pauta, que é também uma das principais fontes de geração de receita, 
sobretudo em espaços privados ou comunitários. Os equipamentos que têm a montagem de sua 
programação inteiramente esboçada a partir das demandas externas são, de modo costumeiro, 
chamados de pauteiros. Contudo, neste tipo de cenário também é possível desenvolver um 
pensamento curatorial, por exemplo, definindo-se linhas curatoriais do espaço que são divulgadas 
para o público externo interessado, ou seja, criadores e produtores culturais.

 Por sua vez, há equipamentos que mesclam as pautas oriundas de solicitações de 
terceiros com projetos idealizados e promovidos pela própria equipe do equipamento ou 
pela rede a qual faz parte ou ainda com atividades de formação, pesquisa, criação e difusão 
de espetáculos de grupos residentes e/ou corpos estáveis. Alguns exemplos da cena artística 
e cultural brasileira ilustram diferentes práticas curatoriais que impactam diretamente na 
programação de espaços culturais.

 Convém destacar, neste ínterim, o papel que desempenha o Palco Giratório, do sistema 
SESC, enquanto prática de curadoria institucional. Realizado desde 1998, com vigência ainda 
incerta em 2019, promove apresentação e difusão de espetáculos que podem ser incorporados 
na programação ordinária do equipamento da rede SESC ou em festivais ou mostras específicas. 
Segundo Sidnei Cruz (2010), coordenador do projeto de 1998 a 2007, o processo de curadoria 
envolve os representantes dos 27 Departamentos Regionais e do Departamento Nacional em 
um encontro anual de programação. Na visão de Cruz, a função primordial do curador é ser 
espectador, é ver, tomar conhecimento da cena cultural contemporânea, sendo um meio entre 
a produção artística e o público. Como visto anteriormente, a preocupação com o público na 
prática curatorial refere-se não somente ao seu aspecto econômico, mas também à própria ideia 
de um equipamento cultural constituir-se como um espaço vivo e de sociabilidade constante. 

A existência de grupos residentes, corpos estáveis ou de projetos de coprodução ou de 
formação dão outra conotação à prática curatorial institucional. Variados exemplos temos na 
Bahia, como o Bando de Teatro Olodum (residente no Vila Velha), a OSBA e o BTCA (corpos 
estáveis no TCA), o extinto Núcleo do TCA (projeto de coprodução) e as Universidades Livres 
de Teatro e de Circo (projetos de formação do Vila Velha e do Circo Picolino, respectivamente). 
Outro viés que desponta na cena contemporânea são os chamados espaços alternativos geridos 
por grupos artísticos que, em geral, originam-se como locais para a criação, pesquisa e 
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organização dos grupos e depois tornam-se espaços culturais com uma programação complexa 
e variada (NETO et al., 2019). Em todos esses casos, o espaço cultural reveste-se não somente 
da função de difusão da produção artística, como passa a ter papel preponderante na renovação 
artística da cena cultural do território em que ocupa. 

 Independente do modo como é composta, verifica-se que a curadoria exige dos 
profissionais responsáveis habilidades e competências específicas, dentre as quais se destacam: 
o conhecimento da cena artística da cidade, como também dos movimentos culturais nas 
esferas regional, nacional e até mesmo internacional; compreensão das particularidades das 
linguagens artísticas e expressões culturais com as quais o equipamento trabalha e/ou dialoga; 
além de valorização do público-alvo do espaço. Ademais, o êxito da programação resulta 
também do envolvimento de uma série de outros profissionais vinculados aos equipamentos 
e que atuam em áreas como a cenotécnica e a financeira, nos fazendo adentrar na terceira 
camada da gestão de espaços culturais, onde vivenciamos seu dia-a-dia administrativo.

3ª CAMADA: DIA-A-DIA DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Chegamos ao centro da engrenagem de um espaço cultural: sua estrutura de funcionamento. 
O conjunto de pessoas, procedimentos, processos, recursos e práticas responsáveis por fazer o 
equipamento cultural atuar e existir de fato. Suas possibilidades de atuação e seu respectivo 
sucesso dependerão da capacidade de execução dos elementos que compõem esta camada.

Segundo Maria Helena Cunha (2013), a gestão de um equipamento cultural envolve 
diversos aspectos, tais como: a permanência de uma equipe qualificada e comprometida 
com os propósitos da instituição; o desenvolvimento de ações com base num planejamento 
estratégico, com objetivos, metas e resultados; a elaboração de um plano de comunicação 
voltado ao público interno e externo; além de um permanente processo de monitoramento e 
avaliação de suas atividades. Nesse escopo é fundamental também a definição de diretrizes 
e acordos de uso e funcionamento que possam ser amplamente divulgados para todos que 
utilizam o espaço, tanto os frequentadores, como os artistas, criadores e produtores. Do mesmo 
modo, Sartini (2010, p. 110) destaca os aspectos administrativos preponderantes na gestão 
de equipamentos culturais:

As questões relativas à gestão e à administração dos espaços culturais são determinantes 
para o sucesso ou não de uma instituição. Necessário se faz uma equipe capacitada 
tecnicamente e comprometida; é necessário um planejamento antecipado de ações; é 
necessário ter clareza quanto aos objetivos e metas a serem atingidas; é necessária uma 
constante avaliação de resultados atingidos; é necessário um constante diagnóstico de 
problemas e soluções possíveis; é necessária uma formatação jurídica que permita a 
plena execução de atividade com otimização de recursos que são sempre reduzidos para 
o setor cultural; é necessário o desenvolvimento de um plano de comunicação eficiente 
para a instituição; e são necessárias todas as ações, enfim, que profissionalizem ao 
máximo a administração e seus agentes nos Equipamentos Culturais.
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Recomenda-se que o exercício de gerir um equipamento seja iniciado pelo planejamento, 
no qual define-se missão, visão, valores, objetivos, metas e resultados esperados, identificando 
também potencialidades e fragilidades, bem como prospectando os públicos que pretende 
atrair, os recursos que precisa mobilizar e as parcerias que almeja estabelecer. É salutar que 
a etapa de planejamento seja construída coletivamente, envolvendo funcionários do espaço 
e, a depender do seu perfil e da sua localização, dialogando com organizações e lideranças 
do entorno. Um segundo momento seria dedicado a desenhar o organograma e definir os 
procedimentos internos, ou seja, como o espaço irá funcionar. Exige-se da gestão, entre outras 
tarefas, delinear responsabilidades, funções, andamento de processos, horários, serviços, 
etc. A partir desses dois primeiros passos, uma série de outros procedimentos básicos são 
desencadeadas na gestão de um espaço cultural, cujo detalhamento pode ser encontrado em 
outros estudos (KAUARK, RATTES, LEAL, 2019). Neste ínterim, será crucial atentarmos a 
alguns aspectos inerentes à vinculação institucional do equipamento para compreender sua 
estrutura e relações constituídas internamente.  

Espaços culturais vinculados a órgãos públicos ou instituições privadas – bancos, 
Sistema “S”, associações de classes, instituições de ensino, dentre outros –, em geral, terão 
suas diretrizes vinculadas à política cultural desenvolvida pelas instituições mantenedoras, 
assim como suas regras de funcionamento refletirão práticas de gestão das organizações de 
origem. Equipamentos culturais desta natureza tendem a ter gestões hierarquizadas, baseadas 
em divisões de atribuições por setores específicos: bilheteria – setor financeiro, tesouraria, 
etc; operação de som e luz – setor técnico, gerência técnica, etc; comunicação – assessoria 
de comunicação; manutenção e serviços – setor de serviços gerais; assessoramento técnico. 
O fator hierárquico é institucionalizado e absorvido por todo o corpo funcional, ocasionando 
numa grande centralidade na figura do gestor ou gestora do equipamento cultural, a quem 
cabe, na maioria das vezes, tomar a decisão final sobre os processos, programações e questões 
relacionadas à rotina do equipamento.

Noutra via, o surgimento de espaços culturais criados e geridos por coletivos de artistas 
e/ou de produtores culturais nos mostra outras formas de gerir, de maneira mais autônoma 
e vinculada a motivações próprias ao campo artístico. Não existe denominação consolidada 
sobre esta categoria de equipamentos que se autodenominam por vezes como independentes, 
autônomos ou alternativos, podendo ainda serem descritos como intencionais e insurgentes. 
Embora seja comum que esses espaços possuam projetos incentivados com recursos públicos, 
tal vinculação não interfere na sua gestão. Esta, por sua vez, desenvolve-se numa perspectiva 
mais colaborativa e horizontal, em que todo o coletivo participa dos processos decisórios. 
A relação, neste contexto, entre a gestão e colaboradores não é apenas contratual no sentido 
trabalhista, mas há também uma adesão pessoal de quem trabalha com o espaço cultural. A 
autonomia e liberdade de opinar ou o poder de modificar algo no dia-a-dia da gestão acaba 
por estabelecer outras formas de relação com o local de trabalho (TOLEDO, 2014). 
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Ao discutir gestão e funcionamento de equipamentos culturais, pouco se aborda a 
questão do acolhimento ao corpo de funcionários que ali estão contribuindo para o processo 
de experimentação do público. Uma vez que atuamos com desejos, singularidades e aspectos 
do simbólico é preciso considerar que a formação da equipe não pode ser baseada apenas na 
dimensão documental e na reprodução de procedimentos e regramentos. O aspecto humano 
é elemento chave na manutenção de equipes responsáveis, comprometidas e engajadas a 
oferecer um bom funcionamento do espaço cultural. Ademais, é importante estarmos atentos: 
à delimitação clara de funções e atribuições, ainda que haja liberdade das pessoas transitarem 
entre as diversas áreas ou setores do espaço; às questões de segurança do corpo técnico, 
sobretudo quando tratamos da operação de iluminação cênica, sonorização e mecanismos 
do palco; às questões legais de remuneração e de garantia de direitos trabalhistas, pouco 
cumpridas, regulamentadas e fiscalizadas no campo cultural; e à formação e qualificação da 
equipe, que podem ser viabilizadas, inclusive, através de parcerias com outras instituições e 
equipamentos culturais.

Outro aspecto presente no cotidiano dos espaços culturais e estabilizador ou 
desestabilizador dessa terceira camada é a questão da sustentabilidade financeira. O campo 
cultural caracteriza-se pela instabilidade ou ausência de recursos, à exceção dos produtos 
culturais do mainstream. Sendo assim, a autossustentabilidade das iniciativas culturais torna-se 
algo sacrificante e de difícil alcance, levando gestoras e gestores dos equipamentos culturais 
a recorrerem às políticas de financiamento desenvolvidas pelo poder público (PAIVA NETO, 
2019). Atualmente, porém, observa-se um esvaziamento dessas políticas de investimento, 
seja pela escassez de recursos que atinge o país ou pela própria intenção de desqualificar e 
enfraquecer os movimentos culturais.

Ainda em contextos mais favoráveis, já se fazia urgente a necessidade dos equipamentos 
culturais, sobretudo os autônomos, desenvolverem estratégias de diversificação de recursos para 
sua manutenção e programação. Tal aspecto relaciona-se também com a primeira camada, dos 
públicos, pois implica na geração de receitas próprias através de bilheteria ou outros serviços 
disponibilizados nos equipamentos culturais. Tem sido comum os espaços diversificarem suas 
programações com ações que não estão vinculadas diretamente à produção artística, a exemplo 
de realização de feiras de produtos artesanais, criação de lojas próprias e permanentes com 
produtos diversos, entre outras. 

Essa terceira camada da gestão de equipamentos culturais se mostra densa e complexa, 
pois envolve assuntos que detém especificidades próprias. O dia-a-dia de um equipamento 
cultural, do ponto de vista de seu funcionamento, pode se mostrar um pouco duro e mais 
inclinado às questões administrativas que, à primeira vista, pouco se relacionam com os aspectos 
inventivos e subjetivos da produção artística. Entretanto, posturas criativas e inovadoras são 
mais do que necessárias na lida cotidiana do funcionamento dos espaços culturais com as 
diferentes pessoas, ferramentas, temas e problemáticas envolvidas. Este exercício diário, embora 
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evidente, às vezes não é percebido por aqueles que frequentam ou utilizam os equipamentos 
culturais. Ainda mais rara é a percepção da quarta camada que entrelaça todas as demais que 
vimos até o momento.

4ª CAMADA: REDES DE INTERLOCUÇÃO

 Diferente de outros empreendimentos ou instituições, os espaços culturais precisam 
atuar em rede. Por óbvio, é possível identificar um equipamento que encontra-se isolado, 
distante do que ocorre no território em que está situado, alheio aos movimentos culturais que 
estão pulsando na cidade ou às discussões que são travadas no âmbito das políticas culturais. 
No entanto, neste caso, também perceberíamos problemas noutras camadas: equipes pouco 
comprometidas e qualificadas, pensamento curatorial frágil ou inexistente, público flutuante 
e pouco fidelizado.

 Dois vieses são fundamentais para o delineamento desta camada. O primeiro refere-se às 
redes sociais calcadas em identidades territoriais que levantam questões relativas à participação 
social e pertencimento local. O segundo sintetiza a própria compreensão dos equipamentos 
culturais como elementos imprescindíveis para o pleno funcionamento da cadeia produtiva 
da cultura.

Historicamente, as identidades territoriais foram negligenciadas como vetor estruturante 
da gestão de espaços culturais, inclusive, no momento de sua instalação. Destarte, encontram-
se nesses equipamentos, de maneira preponderante, lógicas de gestão de caráter mercantil e 
democratizante – baseadas numa visão de cultura como valor de troca e como valor de uso 
– vis-à-vis outras lógicas que tomam o território e as relações comunitárias nele construídas 
como o ponto central da atuação dos equipamentos culturais (ALBINATI, 2019).

O estabelecimento da noção de pertencimento junto ao território implica considerá-lo na 
sua dimensão simbólica através da compreensão e acepção das práticas culturais estabelecidas 
na comunidade, das demandas e anseios locais, de modo a firmar uma identificação efetiva 
entre o território e o equipamento cultural. Noutros termos, tornar o espaço cada vez mais 
imbricado com a vida cotidiana e ordinária dos grupos sociais do território no qual está 
inserido (ALBINATI, 2008).

Uma guiada neste sentido impele que a gestão de um espaço cultural procure fortalecer 
suas redes territoriais enxergando os grupos sociais locais não somente como espectadores, mas 
como fazedores e, porque não, possíveis gestores ou cogestores do mesmo. Ter comunidades e 
grupos sociais territoriais no centro das gestões de equipamentos culturais, sobretudo quando 
estes são vinculados patrimonialmente ao Estado, significa entender os processos históricos e 
de lutas do território, cujo resultado deve ser a construção de um espaço cultural com e para 
a comunidade (ALMEIDA, 2019).
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Experiências efetivas de gestão participativa são encontradas no Espaço Cultural 
Alagados e no Centro Cultural Plataforma, localizados em regiões periféricas de Salvador, 
cujas comunidades possuem um histórico de lutas sociais e de reivindicação em termos de 
políticas públicas que as incluem como atores principais nos processos decisórios. Nesses 
equipamentos o corpo funcional, incluindo a gestão, é formado majoritariamente por pessoas 
do território e a programação e regras de funcionamento são definidas em alinhamento com 
a comunidade e grupos sociais locais.

Os espaços que fortalecem o pertencimento e a participação social atuam numa perspectiva 
da cultura no sentido mais plural do conceito, contemplando suas dimensões simbólicas, 
expressivas, políticas, e até mesmo econômicas, dialogando principalmente com os sistemas 
e redes produtivas específicas do nosso campo, como veremos a seguir. 

Embora as artes e a cultura tenham permanecido durante muito tempo fora dos cálculos 
e estudos econômicos por serem consideradas setores estagnantes e improdutivos, hoje em 
dia é inegável a percepção de que a produção cultural movimenta um conjunto de sujeitos e 
redes que se organizam em sistemas produtivos com lógicas muito próprias de funcionamento.  

 Existem diferentes categorizações dos elos produtivos da cultura. Geralmente são 
identificados quatro, a saber: Criação – fase dos autores e criadores; Produção – elemento-chave 
da cadeia à qual cabe assegurar a realização e materialização da ideia criadora; Distribuição 
– focada seja na difusão ou na comercialização de produtos e serviços culturais; Participação 
– conceito mais abrangente que a ideia de simples consumo da cultura e que reivindica a 
cultura como direito. Porventura, podemos encontrar também como elos da cadeia produtiva 
a Fabricação (entre Produção e Distribuição) e a Formação (que traz implicações tanto para 
a Criação como para a Participação). 

 Em todos os elos os espaços culturais aparecem como peças fundamentais. Essencialmente 
vinculam-se à participação e distribuição, contudo, como vimos anteriormente, também 
contribuem para a criação e a produção e ainda são capazes de atuar na formação – tanto de 
profissionais da cultura como de iniciantes ou entusiastas no campo – e no elo da fabricação, 
a exemplo dos ateliês ou armazéns cenotécnicos e outras experiências vinculadas à engenharia 
do espetáculo. Ademais, são também protagonistas de propostas inovadoras que fortalecem 
a cadeia produtiva da cultura, a exemplo das iniciativas de moedas sociais, utilizadas para a 
troca de bens, produtos e serviços, cujos investimentos são calculados, geralmente, em horas 
trabalhadas.

 Todavia, nem sempre são facilmente mensuráveis tais relações e redes econômicas 
atreladas aos equipamentos, dada a escala da informalidade no setor cultural. Inúmeros 
criadores e empresas culturais atuam numa economia quase submersa e fora do alcance da 
medição e regulação oficial. As estatísticas culturais são irregulares e pouco confiáveis, já 
que estão desenhadas para quantificar o que determinados atores ou setores consideram que 
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vale a pena medir, particularmente como justificativa de financiamento público. Assim, as 
redes econômicas informais que envolvem os espaços culturais têm pouca visibilidade nas 
políticas culturais e estas lacunas podem alimentar uma dinâmica de poder mais ampla sobre 
sua representatividade para a cultura e para as artes. 

 É consenso, destarte, que é fundamental o desenvolvimento de políticas públicas 
específicas para o setor dos equipamentos culturais, seja na perspectiva da manutenção e 
qualificação física, do aprimoramento da gestão e da dinamização de programações ou ainda da 
capacidade de estimular a cooperação via redes. As políticas não devem estar focadas apenas na 
questão dos recursos financeiros, mas também no desenvolvimento tecnológico, fortalecimento 
de redes de gestão ou até mesmo na articulação com outros setores da administração pública 
que possam contribuir para a sustentabilidade dos equipamentos culturais. Independente dos 
direcionamentos das políticas públicas de cultura, o fato é que o Estado não pode eximir-se do 
papel de garantir uma existência viva e potente dos espaços culturais, o que toca na camada 
mais fina e tênue de sua importância histórico-política.

5ª CAMADA: HISTÓRICO-POLÍTICA

Iniciamos este artigo mencionando o quanto a diversidade cultural vem sendo atacada 
nos dias atuais. Isto posto, o enfraquecimento dos espaços culturais e de suas gestões se 
apresenta como uma estratégia dos setores mais conservadores que contribui para o avanço 
de uma lógica perversa. A cultura é capaz de conformar ou modificar, prender ou libertar 
a sociedade e tais opções dependem inexoravelmente do próprio tratamento que é dado à 
cultura. Quanto mais controlável e padronizada, menos ela será capaz de promover mudanças 
de comportamentos, hábitos e valores. Quanto mais censurada em suas formas de expressão 
artística e de manifestação (política, religiosa, etc), menos contribuirá com os processos de 
libertação de medos, preconceitos, violências e injustiças.

 Os equipamentos culturais são lugares que materializam a cultura no espaço e no tempo 
e, justamente por isso, sua quinta camada refere-se tanto à concretização de um direito básico 
como à constatação de sua contribuição para um desenvolvimento mais humano. 

 Ao aprofundar seus estudos sobre desenvolvimento, o ex-ministro da cultura Celso 
Furtado sofisticou o pensamento econômico brasileiro ao reivindicar para a cultura um papel 
de relevante contribuição no processo de mudança social. Em seus argumentos o economista 
enfatiza a desconexão existente entre o avanço da riqueza material e a melhoria da qualidade 
de vida da população.

À medida que a lógica da acumulação vai se impondo, as atividades ligadas aos fins 
da ação humana vão se subordinando à lógica dos meios. O espaço dentro do qual se 
exerce a criatividade é delimitado pela racionalidade instrumental. (…) A história dessa 
civilização é a crônica da subordinação progressiva de todas as formas de atividade 
criativa à racionalidade instrumental” (FURTADO, 2012, p. 45)
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 Neste sentido, os escritos de Furtado evidenciam que a importância da expressão 
cultural para o desenvolvimento está, precipuamente, nos benefícios imateriais que aporta 
ao ser humano: melhoria do bem-estar e da autoestima individual e coletiva; democratização 
dos capitais social e cultural; criação de vínculos; apoio a dinâmicas de diversidade e de 
pluralismo; empoderamento de identidades e culturas subalternizadas, etc. Toda esta energia 
é renovável e é capaz de impulsionar e ampliar os termos do debate sobre o desenvolvimento 
humano e sustentável.

 De maneira sintética, o desenvolvimento sustentável é concebido como aquele que 
satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em 
satisfazer suas próprias necessidades, uma noção que se baseia, portanto, na solidariedade 
intergeracional. E, o que seria aplicar este conceito no campo da cultura? Seria garantir às 
futuras gerações a capacidade de expressar-se culturalmente, de ter acesso aos meios de criação, 
produção, distribuição e difusão da cultura, ter acesso à informação, e a outras culturas, ter 
liberdades fundamentais garantidas, de expressão, de participação da vida cultural, de escolha 
de suas próprias referências culturais, etc. Em outras palavras, seria garantir às futuras gerações 
o gozo de seus direitos culturais.

 Os direitos culturais, assim como os direitos humanos, são direitos históricos, ou seja, 
nascidos de modo gradual, a partir de diversas circunstâncias, carências, poderes estabelecidos 
e lutas em defesa por novas liberdades e prestações. Como afirma Humberto Cunha Filho 
(2000, p. 86), “o determinante para a plena efetivação dos direitos culturais será a capacidade 
de luta dos que acreditam na importância e extrema necessidade de sua efetivação. Direitos 
são conquistas, jamais dádivas!”. Sua efetivação é progressiva e depende, entre outros fatores, 
da tradução desses direitos em políticas públicas de cultura. Precisamos eliminar barreiras que 
restringem o acesso à cultura, ter uma distribuição equitativa de equipamentos culturais nas 
cidades, garantir acessibilidade a todos à fruição, difusão e produção cultural, sem discriminação 
prévia ou censura, entre outros desafios de médio e longo prazo.

 Os espaços culturais estão imbricados na efetivação dos direitos culturais, são fundamentais 
para o desenvolvimento artístico, mas também, humano e social. Uma gestão comprometida 
deve, portanto, estar atenta a dimensão histórica e política dos equipamentos. Resistir a crises; 
estabelecer bases sociais e vínculos efetivos com públicos, artistas, funcionários, territórios; 
manter o espaço vivo e ativo ainda que, para isso, precise se mostrar resiliente, são alguns 
dos desafios postos.

 Por tudo isso, aparentemente esta última camada é invisível aos olhos, porém, o 
intangível é o que há de mais concreto: é história, é a marca de gerações, é o registro de 
diferentes formas de ver e estar no mundo que perpassam todo espaço dedicado à cultura. No 
final, percebemos que a quinta camada é sumo, é alimento, dela precisamos nos fortalecer.
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PESQUISA PILOTO SOBRE ORIGEM DO PÚBLICO 
E FORMA DE ACESSO AOS EQUIPAMENTOS 

CULTURAIS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 
DE BELO HORIZONTE - MAPAS DE ABRANGÊNCIA

Caroline Craveiro1

Carolina Maria Soares Lima 2

 

RESUMO: Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa piloto da Secreta-
ria Municipal de Cultura (SMC)/Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte 
(FMC), em 2018, para produção de  dados sobre a origem do público dos equipamen-
tos culturais da FMC e o modal de transporte pelo qual acessam estes equipamentos. 
A pesquisa partiu da premissa de que a política pública de cultura deve reconhecer as 
dinâmicas urbanas de mobilidade e acessibilidade, identificando a abrangência dos 
equipamentos culturais a partir da origem (residência) e formas de acesso (modal de 
transporte) de seus públicos. Pauta-se no reconhecimento de que o direito à cultura 
é convergente ao direito à cidade e que os cidadãos usufruem de práticas culturais e 
artísticas em toda extensão do território municipal. 

PALAVRAS-CHAVE: abrangência, acesso, mobilidade urbana

APRESENTAÇÃO  

Atualmente, os dados produzidos pela Secretaria Municipal de Cultura/
Fundação Municipal de Cultura sobre seus equipamentos culturais correspondem 
aos números de atividades e serviços ofertados e aos respectivos atendimentos, não 
demonstrando a abrangência destes no território por meio da origem (residência) do 
público e da forma como os equipamentos culturais são acessados pela população 
(modal de transporte). 

O Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte, definido pela lei nº 
10.854/2015 possui como uma de suas diretrizes a capilarização da política pública 

1 Mestre em Geografia, Secretaria Municipal de Cultura /Fundação Municipal de Cultura de 
Belo Horizonte, carolinecraveiro@pbh.gov.br
2 Estudante de Geografia UFMG, estagiária da Secretaria Municipal de Cultura, 
carolina.m.soares@edu.pbh.gov.br
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de cultura nas regiões da cidade com promoção e democratização do acesso aos bens e serviços 
culturais e artísticos. Neste sentido, são realizados estudos sobre a oferta de atividades e 
serviços nas nove regionais administrativas da cidade a fim de se identificar as áreas que 
demandam a ampliação dessa oferta. No entanto, para além da identificação destas áreas, faz-se 
necessário, reconhecer que as atividades e serviços culturais possuem especificidades distintas 
da oferta de serviços públicos, tais como educação e saúde e outros serviços comunitários. 
Muitas pessoas que acessam os equipamentos culturais chegam de diferentes bairros e regiões 
da cidade, não configurando apenas um atendimento comunitário e local, principalmente, 
no caso dos equipamentos culturais localizados no centro da cidade. Existem fluxos de 
pessoas e circulações específicas na cidade relacionadas às práticas culturais. As diretrizes de 
desconcentração das atividades e serviços culturais pelo território do município vêm sendo 
pautadas pelo Conselho Municipal de Política Cultura desde sua constituição, em 2011, e os 
investimentos nos equipamentos descentralizados têm aumentado. No entanto, a concentração 
das atividades e serviços na regional Centro-Sul de Belo Horizonte (que também possui o 
maior número de equipamentos culturais da FMC, além de ser o lugar para a realização de seus 
principais festivais) se mantém e requer da instituição o reconhecimento de que, as práticas 
culturais pressupõem também mobilidade urbana e o acesso à cidade.  Existem, na cidade, 
espaços de convergência de práticas culturais e artísticas, espaços de resistência, espaços de 
identidades específicas, tais como ocorre no Viaduto Santa Tereza que reúne jovens de toda 
a periferia metropolitana durante os duelos de MCs, ou ainda eventos específicos como a 
Virada Cultural ou o Festival Internacional de Quadrinhos que são realizados em espaços do 
centro da cidade. Cabe ao poder público, identificar as diferentes escalas de ações culturais 
e os diferentes alcances a estas ações por parte da população. 

 A circulação das pessoas pela cidade é fator fundamental para viabilizar o acesso aos 
bens e serviços culturais. Assim sendo, procurou-se a partir desta pesquisa piloto, pautar, 
institucionalmente, a importância da produção de dados sobre a abrangência dos equipamentos 
culturais, identificando-se a origem do público (local de residência) e o modal de transporte 
pelo qual acessou o equipamento. Considerou-se também as especificidades dos equipamentos 
culturais  nas formas de interação e integração territorial, o que se configura em diferentes 
escalas de abrangência (local, municipal, metropolitana, regional, etc.) Em relação à localização 
dos equipamentos, Castello (2008) afirma que os equipamentos urbanos possuem naturezas 
distintas e diferentes demandas e usuários, logo é preciso identificar o perfil destes usuários 
e a frequência de uso de cada equipamento também para determinar sua localização em 
relação às residências. À luz desta reflexão, sugere-se que a partir destas especificidades, os 
equipamentos culturais possam ser pensados para além desta proximidade com as moradias 
dos usuários, mas também com políticas de acesso que considerem a mobilidade urbana. 
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DESENVOLVIMENTO 

A Fundação Municipal de Cultura, atualmente, possui 32 equipamentos culturais (teatros, 
centros culturais, museus, cinema público, centros de referência). Por ser uma pesquisa piloto, 
considerou-se realizá-la em 11 equipamentos culturais, utilizando-se metodologia de aplicação 
de formulário impresso, de amostragem do tipo não probabilística por conveniência. Este 
tipo de amostragem pressupõe o acesso aos sujeitos disponíveis nos equipamentos culturais 
e é apropriada para pesquisas exploratórias e em estágios iniciais. Os resultados não serão 
generalizados ao total da população, correspondendo ao universo de indivíduos entrevistados 
nos equipamentos. O período de aplicação foi de 3 meses (de setembro a novembro de 2018). 
A escolha dos equipamentos culturais para a pesquisa piloto considerou diferentes contextos 
urbanos e de acesso por transporte público, isto é, foram escolhidos equipamentos culturais 
em áreas centrais e em áreas periféricas, com grande e com baixa disponibilidade de modais 
de transporte, bem como diferentes tipos de equipamentos culturais (teatros, museus, centros 
culturais) (Quadro 1 e Mapa 1) 

Dos equipamentos culturais escolhidos para a pesquisa piloto, não foi possível a 
aplicação no Centro Cultural Vila Fátima por problemas de agenda para treinamento da equipe 
do local e o Centro Cultural Venda Nova também fez aplicações do formulário no Centro 
de Memória de Venda Nova (casarão tombado no qual atuam, localizado em outro ponto da 
regional Venda Nova). 

Quadro 1 - Equipamentos da pesquisa piloto 

Equipamento Regional TGC Bairro
MUMO - Museu da Moda  Centro-Sul CS1 Centro

MISCST - Cine Santa Tereza Leste L2 Santa Tereza
MAP - Museu de Arte da Pampulha Pampulha P2 Pampulha

CCPE - Centro Cultural Padre Eustáquio Noroeste NO4 Padre Eustáquio
CCVN - Centro Cultural Venda Nova Venda Nova VN2 Jardim dos Comerciários
CCVM - Centro Cultural Vila Fátima Centro Sul CS3 Vila Nossa Senhora de Fátima

CCLR - Centro Cultural Lindeia Regina Barreiro B3 Lindeia
TM - Teatro Marília Centro-Sul CS1 Centro 

BPIJ - Biblioteca Pública Infantil e Juvenil Centro-Sul CS1                      Centro 
CB - Casa do Baile Pampulha P2 São Luiz

TRBM- Teatro Raul Belém Machado Pampulha P4 Alípio de Melo 
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Mapa 1 - Localização dos equipamentos culturais da pesquisa piloto 

RESULTADOS GERAIS PARCIAIS 

A realização da pesquisa piloto demonstrou a necessidade de capacitação das equipes 
dos espaços culturais sobre itens presentes no formulário da pesquisa e conscientização dos 
gestores da importância deste tipo de dado para a gestão pública. Alguns itens do formulário 
geraram dúvidas nas equipes e no público respondente (como identidade de gênero, cor, 
escolaridade). Alguns equipamentos tiveram dificuldades na abordagem do público e no total 
foram aplicados 1.095 formulários (Tabela 1). Alguns equipamentos tiveram um número muito 
baixo de formulários aplicados, considerando a média mensal de acessos que cadastram no 
Sistema de Monitoramento de Programas e Projetos (SMAPP). Isto demonstrou a necessidade 
de estabelecimento de uma amostra significativa que poderá considerar o dado cadastrado, 
mensalmente, pelos equipamentos de acesso de público. A apresentação da pesquisa piloto, 
provavelmente, poderá despertar os gestores sobre a necessidade da produção deste tipo de 
dado e a segunda edição da pesquisa deverá corrigir e buscar superar estas dificuldades. 



1670

Tabela 1 - Número de formulários aplicados por equipamento cultural - pesquisa piloto 

Equipamento Formulários %

BPIJ 90 8,2
CB 64 5,8

CCLR 85 7,8
CCPE 115 10,5
CCVN 132 12,1

CCVN - Casarão 8 0,7
MAP 157 14,3

MISCST 60 5,5
MUMO 18 1,6

TFN 19 1,7
TM 234 21,4

TRBM 113 10,3
TOTAL 1095 100

Fonte: SMC, 2018 - pesquisa piloto Origem/Acesso aos equipamentos culturais FMC

Em relação à produção de dados relativos à origem e à forma de acesso ao equipamentos, 
a pesquisa piloto demonstrou que poderá ser um instrumento para a produção de dados sobre o 
público alcançado e que é possível fazer o cruzamento entre as diferentes variáveis dispostas 
pelo formulário de pesquisa (idade, cor, escolaridade, identidade de gênero) além das questões 
relacionadas à dificuldade de acessar o equipamento, se usaria bicicleta para acessá-lo, a 
motivação para ir ao equipamento cultural e como se informou sobre o equipamento. 

Nos equipamentos culturais pesquisados, a forma de transporte para acesso variou, 
demonstrando, inclusive, aspectos das especificidades dos equipamentos culturais em razão 
de sua localização no espaço urbano (Gráfico 1). 

Dos equipamentos culturais, a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, localizada na Praça 
da Estação -Centro, foi a que teve maior percentual de acesso por metrô (20,7%), seguida 
pelo MIS Cine Santa Tereza (15%), do Teatro Marília (2,2%) e do Centro Cultural Venda 
Nova (0,8%) 
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Gráfico 1 - Forma de acesso aos equipamentos culturais FMC 2018 - pesquisa piloto

 

Fonte: SMC, 2018 - pesquisa piloto Origem/Acesso aos equipamentos culturais FMC

Em relação ao acesso por ônibus públicos, o Museu da Moda foi o equipamento cultural 
com maior percentual de acesso por ônibus (55,6%) enquanto o Centro Cultural Lindeia Regina 
foi o de menor acesso por ônibus (9,4%).  No Centro Cultural Lindeia Regina, o maior acesso 
ao equipamento foi por pedestres (58,8%) e houve acesso por skate (1,2%).  O uso de carro 
para acesso aos equipamentos foi maior no Teatro Francisco Nunes (50%), Museu de Arte 
da Pampulha (41,7%) e Casa do Baile (40,3%). O menor percentual de acesso por carro foi 
da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil (10,3%). O Museu de Arte da Pampulha e a Casa do 
Baile tiveram os maiores percentuais de acesso por bicicleta (3,5 e 3,2 respectivamente).  No 
Centro Cultural Padre Eustáquio e no MIS Cine Santa Tereza, houve maior equilíbrio entre 
as formas de acesso mais recorrentes - ônibus, a pé, aplicativos, carro e metrô (no caso do 
MIS Cine Santa Tereza) (Tabela 2)

Tabela 2 - Acesso ao equipamento CCPE e MISCST - pesquisa piloto 

CCPE Ônibus: 29% / A pé: 27,7% / App: 28,4% / Carro: 11,6% 
MIS Cine Santa Tereza Carro: 26,7% / A pé: 25,0% /Ônibus: 21,7% /Metrô: 15,0%

Fonte: SMC, 2018 - pesquisa piloto Origem/Acesso aos equipamentos culturais FMC
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Em relação ao local de onde a pessoa veio, foi predominante a origem casa (74%) e 
seguida por trabalho (13%). 

Gráfico 2 - De onde a pessoa veio - pesquisa piloto 

Fonte: SMC, 2018 - pesquisa piloto Origem/Acesso aos equipamentos culturais FMC

Em relação à dificuldade em acesso o equipamento cultural, 10,6% afirmaram que 
tiveram dificuldades. E estes apontaram dentre os motivos o transporte (44,7%), seguido da 
distância (22,4%) (Gráfico 3)

Gráfico 3 - Dificuldades de acesso ao equipamento cultural % - pesquisa piloto 

Fonte: SMC, 2018 - pesquisa piloto Origem/Acesso aos equipamentos culturais FMC
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Os dados estão sendo tratados e analisados de forma a apresentar o panorama geral de 
todos os equipamentos e também por equipamento cultural separadamente. Em relação aos 
dados da origem do público (local de residência), foram produzidos mapas com a distribuição 
da quantidade de pessoas por bairro, utilizando-se o software QGIS.  

RESULTADOS PARCIAIS DE ALGUNS EQUIPAMENTOS 

Teatro Marília - a amostra realizada entre setembro e novembro de 2018, demonstrou 
abrangência de público em 88 bairros do município de Belo Horizonte, das 9 regionais 
administrativas, com maior concentração de público nos bairros da regional Centro Sul, Leste 
e Pampulha e baixa abrangência nos bairros da regional Norte e Barreiro (Mapa 2) Além do 
alcance do público belorizontino, a amostra indicou público residente em 10 outros municípios 
mineiros, sendo destes 7 da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Betim, Brumadinho, 
Contagem, Esmeraldas, Nova Lima, Sabará, Ribeirão das Neves), 1 do colar metropolitano 
(Itaúna), além de Diamantina, Montes Claros. A amostra também indicou público de 5 estados, 
além de Minas Gerais (Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará e São Paulo). 

 Mapa 2 - Abrangência Teatro Marília - bairros 
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Importante destacar que durante a realização da pesquisa, foi realizado o Festival 
Internacional de Teatro de Palco e Rua de Belo Horizonte (FIT) no Teatro Marília, sendo 
significativo o público relativo ao evento no total de público deste equipamento. Do total da 
amostra do Teatro Marília, 37,1% foram ao equipamento em razão do FIT e vieram de Belo 
Horizonte, Brumadinho, Diamantina, Nova Lima (MG), Brasília (DF), Natal (RN), Rio de 
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). 

Centro Cultural Lindeia Regina - a amostra realizada entre setembro e novembro de 
2018 indicou maior abrangência de público local, nos bairros Lindeia e Regina, este último 
pertencente ao município de Ibirité (Mapa 3) Ressalta-se aqui a localização do equipamento 
cultural em área conurbada da capital. Do total da amostra, o público relativo a Ibirité corresponde 
a 58,8%. Também há público de Contagem, Betim e Ribeirão das Neves. (Mapa 3)

Mapa 3 - Abrangência Centro Cultural Lindeia Regina - bairros 
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MAPAS DA ABRANGÊNCIA 

O tratamento e análise dos dados possibilitou realizar a confecção de mapas que 
demonstram os bairros alcançados pelo equipamento cultural, a partir dos dados de origem 
(residência do público). Os mapas 4, 5 e 6 demonstram os bairros de abrangência das amostrados 
dos equipamentos culturais: Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, Centro Cultural Padre 
Eustáquio e Centro Cultural Venda Nova. Faz-se necessário aprofundar as análises para 
identificar também o perfil do público. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa piloto suscitou no âmbito da instituição o debate sobre as especificidades 
de atendimento e abrangência dos equipamentos culturais, dada sua localização e formas de 
acesso dentro da cidade. Da mesma forma, reforçou as discussões acerca de diretrizes de 
desconcentração/descentralização das atividades e serviços e instaurou o debate sobre os fluxos 
e alcances das ações culturais. Também apontou a necessidade de investimento na produção 
de dados mais detalhados sobre o perfil do público e sobre o impacto das ações promovidas. 
No âmbito das discussões da política pública, existem debates acerca da acessibilidade a 
equipamentos públicos de atendimento comunitário (escolas, centros de saúde, áreas de lazer, 
etc.) e, segundo Pitts (2013), a implantação destes equipamentos deve respeitar critérios que 
possibilitem o acesso aos moradores (condições de tempo de deslocamento, distância, custo, 
etc.) As áreas de abrangência ideais dos equipamentos públicos, neste caso, corresponderiam 
ao raio no qual há condições de acesso ao cidadão. Isto também demonstra para a necessidade 
de, após este estudo relativo aos equipamentos da FMC, empreender estudos sobre outros 
equipamentos culturais dispostos pelo território a fim de verificar como se dá estes alcances.  
Também é importante pautar os diferentes modais de transporte utilizados pelo público, 
principalmente, àquelas de caráter público, tais como ônibus e metrô e as implicações disso 
no acesso aos equipamentos culturais. A pesquisa ainda está em fase de conclusão e em breve 
pretende-se publicar todos os resultados e análises. 
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CENTROS NACIONAIS DE REFERÊNCIA PARA ARTES: 
OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNARTE NA 
PROPOSTA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ARTES - 

ANARTE
Alexandre KojiShiguehara1

Maria Ester Lopes Moreira2

Sharine Machado Cabral Melo3

RESUMO: Este artigo parte da proposta de reestruturação da Fundação Nacional 
de Artes - Funarte, elaborada por um grupo de trabalho constituído por servidores 
do órgão, que sugere que a fundação seja transformada em uma agência reguladora 
de direito público. Tendo em vista as mudanças que a efetivação desse projeto 
acarretaria em toda a estrutura da instituição, os autores sugerem que o papel das 
representações regionais da Funarte em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e São 
Paulo (SP) seja repensado e que seus respectivos equipamentos culturais sejam 
convertidos em Centros Nacionais de Referência para as Artes.

PALAVRAS-CHAVE:Funarte, Políticas culturais, Centros de referência

INTRODUÇÃO

Em outubro de 2018, um grupo de trabalho constituído por servidores da 
Fundação Nacional de Artes – Funarte entregou à Secretaria Executiva do Ministério 
da Cultura um estudo sobre a reestruturação orgânica da instituição. A proposta é que 
a fundação, criada em 1975, seja transformada em uma agência reguladora de direito 
público: a Agência Nacional de Artes - Anarte4. Embora apresente particularidades 
socioculturais, burocráticas e administrativas próprias do contexto artístico brasileiro, 
a proposta está em consonância com os modelos de gestão atualmente adotados pelas 
1 Doutor em Letras (USP). Administrador Cultural na Funarte SP. alexandre.funartesp@
gmail.com.
2  Mestre em História Social da Cultura (PUC-RJ). Representante Regional da Funarte São 
Paulo. mariaester80@gmail.com.
3  Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Administradora Cultural na Funarte SP. 
sharinemelo@gmail.com.
4  A proposta, aberta para consulta pública, está disponível no site http://www.funarte.gov.br/
artes-integradas/funarte-propoe-ao-minc-mudanca-na-instituicao/

mailto:alexandre.funartesp@gmail.com
mailto:alexandre.funartesp@gmail.com
http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/funarte-propoe-ao-minc-mudanca-na-instituicao/
http://www.funarte.gov.br/artes-integradas/funarte-propoe-ao-minc-mudanca-na-instituicao/
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principais instituições de fomento às artes de países como Estados Unidos (NationalEndowment 
for theArts) e Inglaterra (ArtsCouncilEngland). Os estudos para a criação da Anarte também 
foram baseados no modelo da Agência Nacional de Cinema – ANCINE, que tem realizado 
um importante trabalho no fomento à produção audiovisual brasileira (FUNARTE, 2018).

Contudo, o modo histórico como a Funarte foi constituída e sua atual configuração 
levantam algumas questões - práticas e teóricas - sobre a efetiva organização da agência, 
caso o projeto venha a ser concretizado nos próximos anos. Entre as principais questões está 
o papel das representações regionais da fundação, e seus respectivos equipamentos culturais, 
instalados nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e São Paulo (SP). Criados em 
diferentes contextos políticos e históricos – as representações de São Paulo e Belo Horizonte 
foram inauguradas no final dos anos 1970 e a de Minas Gerais, nos anos 2000 -, esses espaços 
também figuram atualmente como parte relevante da vida artística e cultural dos centros 
urbanos em que estão inseridos. É preciso repensar sua função – e reafirmar sua importância 
– na proposta de uma agência reguladora, de modo que continuem a ter um papel ativo no 
cenário local e estejam diretamente vinculados a uma política nacional de fomento às artes.

UM PAPEL DE DESTAQUE PARA OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

O conceito de política cultural é complexo e envolve uma série de fatores em diferentes 
épocas e localidades. A noção mais aceita atualmente teve como marco histórico a criação 
do Ministèredes Affaires Culturelles(Ministério dos Assuntos Culturais), em 1959, na França 
(BELL; OAKLEY, 2014). Nos anos que se seguiram, especialmente nas décadas de 1960 e 
1970, houve uma ênfase internacional nas políticas culturais, em grande parte impulsionada 
pelo crescimento das indústrias culturais, na Europa e nos Estados Unidos, e pela emancipação 
colonial de países da África e da Ásia, o que trouxe à tona questões sobre a diversidade cultural, 
além de aspectos econômicos e socioculturais. A cultura passava a ser vista, por órgãos como 
a UNESCO, como um elemento fundamental para o desenvolvimento humano. Segundo 
relatório da Conferência Intergovernamental sobre os Aspectos Institucionais, Administrativos 
e Financeiros das Políticas Culturais, realizada em 1970, em Veneza: 

(...) se a cultura é hoje reconhecida como um tema de estudos e de reflexão em comum 
pelos especialistas é porque os estados se dão conta das responsabilidades de que são 
incumbidos a respeito da vida cultural da nação. Duas grandes ideias têm servido de 
base a essa evolução. Por um lado, o reconhecimento do direito à cultura acarreta, 
para os poderes públicos, o dever de fornecer os meios para exercer esse direito. Por 
outro lado, a ideia de desenvolvimento tem sido ampliada, diversificada e aprofundada 
gradualmente, e o desenvolvimento cultural é concebido agora como uma parte do 
desenvolvimento global, que, como tal, deve ser objeto de uma política de dimensão 
nacional. (UNESCO, 1970, p. 7, tradução nossa) 

Já no final dos anos 1990, pesquisadores e gestores passaram a enfatizar, com maior 
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vigor, a articulação das atividades artísticas e culturais com outras áreas, como a economia, 
a educação, o planejamento urbano e questões sociais em geral. No início dos anos 2000, 
por exemplo, a noção de “economia criativa” alavancou planos de governo em cidades como 
Melbourne (Austrália) e Londres (Inglaterra). Batizados de “cidades criativas”, esses centros 
urbanos têm, ainda hoje, o propósito de contribuir para o desenvolvimento econômico a 
partir de atividades como artes visuais e de espetáculos, moda, design, publicidade, entre 
outras. Nesse mesmo período, a intensificação dos movimentos migratórios e a expansão das 
comunicações de massa e digitais deram ainda mais visibilidade à pluralidade de culturas e de 
modos de vida em todo o mundo. A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade 
das Expressões Culturais, promovida pela Unesco em 2005 e da qual o Brasil é signatário, é 
considerada um marco da nova perspectiva. 

Foi nesse cenário internacional que, em 2003, Gilberto Gil tomou posse como Ministro 
da Cultura do governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sua gestão ficou 
conhecida por ampliar o viés antropológico da cultura, levando em conta também sua dimensão 
econômica. Já a Funarte passava a ser presidida, no mesmo ano, por Antonio Grassi. Em um 
período de otimismo político e econômico, as despesas da fundação passaram da ordem dos 
40 milhões, em 2004, para mais de 200 milhões em 20125. Nesse contexto, houve um impulso 
de expansão dos equipamentos culturais do órgão, como uma estratégia para garantir sua 
presença física em diferentes regiões do país. Em 2004, por exemplo, foi iniciada a reforma 
do Complexo Cultural Funarte SP6, reinaugurado em 2008. Já em 2005, foi fundada a Funarte 
MG, que passou a ocupar as antigas instalações da Estação Ferroviária de Belo Horizonte. 
Uma representação regional da Funarte foi criada, ainda, em Recife (PE), como forma de 
abranger as regiões Norte e Nordeste. Além disso, entre 2004 e 2012, foram realizadas reformas 
na Funarte Brasília, na Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro (hoje reconhecida pelo 
MEC), no Teatro de Arena Eugênio Kusnet (SP) e em outros espaços da fundação.

Entendidos ora como representações políticas da Funarte ora como centros culturais - e, 
em grande parte das vezes, como uma fusão de ambas as perspectivas -, esses espaços passaram 
a fazer parte da paisagem urbana e, naturalmente, a ser ocupados pelos artistas locais, seja 
por meio de editais, seja por cessão de espaço ou outros mecanismos de fomento. Assim, os 
equipamentos culturais da Funarte no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília 
passaram a cumprir um importante papel como espaços públicos e democráticos, que, em geral, 
acolhem artistas emergentes com poucas oportunidades nos circuitos comerciais. Contudo, a 
frequente troca de gestão da Funarte e a falta de continuidade das ações propostas7 acabaram 
criando entraves para uma maior consolidação desses lugares nos circuitos artísticos e culturais 
5  Dados obtidos no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/).  Acesso em 24 Fev. 
2019.
6  Mais informações sobre a história da Funarte São Paulo podem ser conhecidas por meio do site Vozes da 
Funarte SP: http://sites.funarte.gov.br/vozessp/. Acesso em 25 Fev. 2019
7  O principal motivo de descontinuidade das ações da Funarte é o fato de não serem, efetivamente, 
transformadas em políticas públicas, que ultrapassam o período de atuação de um governo para serem convertidas 
em políticas de Estado, com continuidade e ações integradas entre as instâncias locais e nacionais. Um dos 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://sites.funarte.gov.br/vozessp/
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das cidades em que estão inseridos. Ao mesmo tempo, a inexpressiva articulação política com 
estados e municípios impediu, durante a maior parte do tempo, que as representações, de fato, 
contribuíssem para o alcance nacional da instituição. 

Essa discussão torna evidente o quanto as questões nacionais e regionais se articulam 
na constituição de uma política pública de âmbito federal, especialmente no que se refere às 
linguagens artísticas, que não podem prescindir, por um lado, de sua vinculação local (do 
trabalho cotidiano de artistas, técnicos e produtores) e, por outro, de sua projeção em um 
mundo globalizado. De fato, em uma série de publicações intituladas “Repensar as Políticas 
Culturais”, lançadas com o objetivo de acompanhar os desdobramentos da Convenção de 
2005, a UNESCO (2016; 2018) vem reforçando, desde 2015, a importância da “governança 
colaborativa”, que envolve ações coordenadas entre diversas áreas dos governos estaduais, 
municipais e federais, com a participação ativa da iniciativa privada e da sociedade civil. O 
órgão ressalta, ainda, a necessidade de políticas que fortaleçam toda a cadeia de valores das 
artes: a criação, a produção, a distribuição e o acesso. Também é fundamental pensar em 
estratégias que proporcionem a mobilidade nacional e internacional dos artistas e profissionais 
da cultura, tendo em vista a organização em rede da sociedade contemporânea.

No entanto, a UNESCO (ibidem) aponta também para uma grande dificuldade no 
desenvolvimento das políticas culturais em todo o mundo: a falta de orçamento, por parte 
dos governos locais e nacionais, para a continuidade de estratégias e ações. Esse é um dos 
principais problemas enfrentados no Brasil, especialmente em períodos de crise econômica. 
As despesas da Funarte caíram de 123 milhões, em 2015, para 83 milhões, em 2016. Os 
valores voltaram a crescer em 2017 (104 milhões), mantendo-se no mesmo patamar em 20188. 
Contudo, o orçamento ainda é insuficiente para a elaboração e a implantação de políticas para 
as artes em nível nacional.

Tendo em vista a queda orçamentária e buscando se adaptar a esse cenário, a Funarte 
constituiu, em 2017, um grupo de trabalho, formado por servidores da instituição, para estudar 
uma proposta de reestruturação do órgão. O objetivo era buscar uma alternativa que proporcione 
à fundação “um modelo de modernização administrativa, com receitas próprias e capacidade 
de captação de recursos” (FUNARTE, 2018). Após nove meses de pesquisas, o resultado foi 
o projeto de uma “agência reguladora de direito público”, com ênfase no fomento às artes e 
no investimento no setor. Segundo o grupo:

A transformação da Funarte em agência pública poderia, ao mesmo tempo, manter 
a identidade e a força que sua marca alcançou – tornando-a novamente sinônimo de 
excelência na interlocução nacional das classes artísticas; e estruturar a instituição, 
para que ela supere entraves jurídicos; viabilizar sua sustentabilidade econômica; e 
fazer com que a entidade contribua mais para o fortalecimento da produção artística 

mecanismos mais eficazes para isso é a publicação de legislações específicas, como, por exemplo, prêmios e 
editais de fomento às artes previstos por lei.
8  Dados obtidos no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/).  Acesso em 24 Fev. 
2019.

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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no país; além de acompanhar o dinamismo das novas tecnologias nesse campo; entre 
outras possibilidades. (FUNARTE, 2018)

De acordo com a proposta, a Anarte, pensada nos moldes da ANCINE, teria como 
objetivos: “estruturar, profissionalizar e incentivar a cadeia produtiva e os mercados das artes 
e seu crescimento econômico”; “estimular a geração de emprego e renda no setor”; “criar 
mecanismos para maior internacionalização da arte brasileira, ampliando possibilidades 
de negócios para a área, valorizando a imagem do Brasil no exterior”; e “coletar e tratar 
informações a respeito do setor artístico, de forma a gerar conhecimento específico” (ibidem). 

Entre suas principais atribuições estariam: atuar junto ao Congresso, indicando alterações 
legislativas, e fiscalizar o cumprimento da legislação do setor; apoiar ações de combate à 
pirataria; incentivar o equilíbrio das relações trabalhistas na área artística, contribuindo para 
a diminuição da informalidade no trabalho; agir junto aos organismos internacionais em prol 
dos interesses dos artistas e da economia nacionais; apoiar projetos ligados à proteção da 
propriedade intelectual no campo das artes; incentivar a oferta e o uso legal de obras artísticas 
pela internet, buscando desenvolver a atividade de produção artística nacional; e arrecadar 
receitas, que incluiriam a criação de um Fundo Setorial das Artes. O orçamento para a Agência 
está entre os principais desafios. Por isso, o grupo de trabalho aproximou-se de novos modelos 
de financiamento em vigor no cenário internacional, como os fundos patrimoniais9 (ibidem).

De todo modo, o importante a ressaltar nessa discussão é que a proposta se afasta da 
ideia de um órgão nacional envolvido, de certa forma, com a produção artística direta para 
aproximar-se do conceito mais abrangente de uma agência como instituição articuladora e 
fomentadora de ações provenientes das iniciativas pública e privada. Uma questão emerge 
do debate: como a Funarte, transformada em uma agência reguladora, poderia manter seus 
equipamentos culturais, incorporá-los à nova estrutura do órgão e dar continuidade às políticas 
desenhadas desde 2003, sem deixar de atualizá-las, acompanhando a tendência contemporânea? 

CENTROS NACIONAIS DE REFERÊNCIA PARA AS ARTES

Como visto, a ideia de reestruturação da Funarte implica, para além da sua transformação 
em agência, uma reflexão sobre os espaços de que ela dispõe em São Paulo, em Belo Horizonte 
e Brasília. A mudança de perfil da instituição pede a ressignificação desses centros culturais 
nos contextos de suas respectivas cidades. Uma tarefa nada simples, que demanda tempo e 
esforço, mas que, se bem-sucedida, alimentará a Funarte / Anarte do contato direto com as 

9  De acordo com a lei n. 13.800, de 4 de janeiro de 2019, fundos patrimoniais são um “conjunto de 
ativos de natureza privada instituído, gerido e administrado pela organização gestora de fundo patrimonial com 
o intuito de constituir fonte de recursos de longo prazo, a partir da preservação do principal e da aplicação de 
seus rendimentos”. Segundo a lei, os fundos patrimoniais podem “apoiar instituições relacionadas à educação, 
à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, à cultura, à saúde, ao meio ambiente, à assistência social, ao 
desporto, à segurança pública, aos direitos humanos e a demais finalidades de interesse público”.
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demandas atuais e com o dinamismo vivo da discussão, do debate, dos encontros entre artistas, 
produtores e público. Acreditamos que a transformação das atuais Representações Regionais 
da Funarte em Centros Nacionais de Referência seria um passo importante para esse processo 
de ressignificação dos espaços, plenamente articulado à proposta do Grupo de Trabalho, de 
criação da Agência Nacional de Artes10. 

Em geral, a noção de referência cultural remete à de autoridade, pois o papel de 
definir o que pode e o que não pode ser considerado referência em cada cidade, região ou 
país costuma ser atribuído à autoridade intelectual – normalmente associada, por sua vez, 
às elites econômicas (FONSECA, sem data). A identificação das referências culturais, desse 
modo, articula saber e poder. Entretanto, uma sociedade efetivamente democrática deve ser 
capaz de “auscultar” outras vozes do conjunto da população de maneira organizada (idem). 
Espaços públicos devidamente direcionados para esse fim, programados com atividades que 
favoreçam a porosidade da troca de ideias, a formação de público e a criação – tanto no campo 
propriamente estético quanto no das políticas culturais – são lugares privilegiados para a 
escuta de vozes com menor inserção no mercado ou prestígio social.   

Esse viés dá à noção de referência cultural um caráter mais dinâmico, de algo que não se 
estabelece de cima para baixo, mas que se constrói na complexidade do diálogo, no embate de 
interesses distintos e na busca de objetivos comuns. Tal abertura para o novo pode conferir às 
atuais Representações Regionais da Funarte, transformadas segundo esta proposta em Centros 
Nacionais de Referência em suas áreas de atuação, um papel de modelo nas ações culturais.

Como um órgão regulador de âmbito federal, a Anarte tende a reunir conhecimentos sobre 
as demandas de artistas, produtores e público, bem como sobre os trâmites dos mecanismos 
de captação de recursos – leis de incentivo, programas, editais. Dessa forma, a atuação dos 
Centros Nacionais de Referência da Anarte pode se tornar modelo para ações estaduais e 
municipais na área. Estabelecidos os modos de atuação e comunicação, os Centros terão 
condições de formular critérios para a emissão de selos a instituições similares. Com isso, a 
tendência é que os procedimentos sejam padronizados e otimizados, com ganhos importantes 
em agilidade e eficiência. 

Existem vários exemplos, no Brasil e no exterior, de Centros de Referência em diversas 
áreas. Um caso emblemático é o NationalArts Centre, em Ottawa, Canadá, que abriga a 
NationalArts Centre Orchestra e o Museu Indígena, além de festivais de dança e teatro, entre 
muitas outras atividades. Em São Paulo, são exemplos bastante recentes o Centro de Referência 
de Assistência Social11 e o Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo12. 

10  A proposta dos Centros de Referência foi oficialmente entregue, em fevereiro de 2019, pelos servidores 
das representações regionais da Funarte, ao Grupo de Trabalho responsável pela divulgação dos estudos sobre a 
reestruturação do órgão.
11  Ver: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/cras/
12 Ver: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/centro-nacional-de-referencia-em-
empreendedorismo-e-inaugurado-em-sp/

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/centro-nacional-de-referencia-em-empreendedorismo-e-inaugurado-em-sp/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/centro-nacional-de-referencia-em-empreendedorismo-e-inaugurado-em-sp/
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A implementação dos Centros Nacionais de Referência para as Artes, por sua vez, pode 
ter um papel estratégico para as políticas públicas no setor. Num momento em que, como 
se afirmou acima, a sociedade tende a se organizar em rede, é importante que o Estado seja 
capaz de participar das discussões de forma dinâmica. Já existe uma proposta, atualmente em 
estudos dentro da mesma instituição, de uma rede das artes (nos moldes da Rede Humaniza 
SUS13), que receberia o nome de Rede Arte Presente (MELO; SHIGUEHARA, 2018). Seria um 
instrumento facilitador da formulação e troca de ideias, importante também para a articulação 
entre artistas, público e Estado, em ambiente virtual.

Os Centros Nacionais de Referência para as Artes em São Paulo, Belo Horizonte e 
Brasília poderiam ser faces físicas dessa articulação em rede, parte fundamental do trabalho 
da Agência. Eles possibilitariam os encontros efetivos, sendo lugares voltados à criação 
individual e coletiva, a programas de residência artística e a apresentações de espetáculos 
a preços acessíveis. Por um lado, portanto, os Centros seriam simultaneamente ponto de 
escuta e ponto de chegada dos diálogos sobre as políticas culturais; por outro, seriam também 
multiplicadores da experiência – modelos para outras ações públicas na área. 

Não é a primeira vez que a ideia de um centro de referência nacional para as artes e 
a cultura é posta em circulação ou em prática no Brasil. Pioneiro nesse conceito no país, o 
Centro Nacional de Referência Cultural – CNRC, fundado em 1975, é um grande exemplo das 
articulações possíveis entre um equipamento local e as políticas públicas nacionais. Criado 
em um contexto histórico diferente, seu legado pode ser uma fonte de inspiração para os 
equipamentos da Funarte em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. É válido retomar parte da 
história do CNRC e das políticas culturais do período – que, em muitos pontos, confundem-se 
com a história da própria Funarte – para traçar um paralelo com o tempo presente e atualizar 
os pontos positivos dessa experiência para a realidade contemporânea.

ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS DAS POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL 
E A FUNDAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE REFERÊNCIA CULTURAL

Na década de 1970, o Brasil ainda atravessava a ditadura militar, situação agravada pela 
publicação do Ato Institucional nº 5, em 1968. Se, por um lado, recrudesceram as forças de 
repressão, por outro, surgiram algumas iniciativas para a criação de programas e instituições, 
no campo das políticas públicas, que promovessem as artes e a cultura no país. O período 
– em que se iniciava a transição do governo para a sociedade civil – foi marcado por forte 
crise econômica mundial, acentuada pela crise internacional do petróleo. As forças militares 
assumiram o discurso da distensão política e social e passaram a buscar novos diálogos e 
interlocutores, especialmente entre artistas e intelectuais, muitos deles vistos, até então, como 
opositores do regime. Esse movimento acompanhava uma tendência internacional, uma vez 
13  Ver: http://redehumanizasus.net/
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que a ênfase à democratização cultural e ao nacionalismo aos poucos dava lugar ao fomento 
à criação artística e à promoção da diversidade, vistos como fatores estratégicos para o 
desenvolvimento econômico e social e como resposta ao crescimento das indústrias culturais.

O Conselho Nacional de Cultura – CNC já havia sido criado em 1966, embora 
nenhum de seus planos tivesse sido executado. Ainda sob a égide da “identidade nacional” 
e da “preservação do patrimônio”, a iniciativa trazia consigo a marca das políticas culturais 
desenvolvidas no país desde a década de 1930. Foi somente em 1970 que um processo de 
reestruturação começou a ser, de fato, desenhado. Nesse ano, foi criado o Departamento de 
Assuntos Culturais – DAC, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Além de ter sob 
sua responsabilidade órgãos como o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN e a Comissão Nacional de Belas Artes, o departamento tinha a tarefa de desenvolver 
propostas de ações e políticas culturais a serem implementadas pelo governo. Ainda em 1970, 
o Brasil participou da Conferência Intergovernamental sobre os Aspectos Institucionais, 
Administrativos e Financeiros das Políticas Culturais, promovida pela UNESCO, apresentando 
a proposta do Programa da Ação Cultural – PAC, que vinha sendo gestado pelo DAC. Já 
em 1973, o PAC foi oficialmente estabelecido pelo Ministro da Educação e Cultura, Jarbas 
Passarinho, e passou a ter como objetivo o financiamento de atividades artísticas e culturais 
no país (CALABRE, 2008).  

Com a chegada do General Ernesto Geisel ao poder, em 1974, Ney Braga assumiu o 
Ministério da Educação e Cultura. Somando seu apreço pelas artes e pela cultura à perspectiva 
de abertura política, Braga propôs ao último gestor do PAC, o jovem Roberto Parreira, que 
desenvolvesse o projeto de uma instituição que substituísse o programa. Em 16 de dezembro 
de 1975, a Funarte foi criada por meio da Lei 6.312. Composta pelos institutos nacionais de 
Artes Plásticas (INAP), Folclore (INF), Música (INM) e Teatro (SNT), o novo órgão passava 
a ser um marco da reestruturação das políticas culturais, contribuindo, com ações de fomento 
e produção, para o fortalecimento da cena artística brasileira (BOTELHO, 2000).

Em meio a esse novo panorama, em junho de 1975, foi criado em Brasília o Centro 
Nacional de Referência Cultural, que tinha como idealizadores o designer e intelectual 
pernambucano Aloísio Magalhães, o Ministro da Indústria e Comércio Severo Gomes e o 
diplomata Wladimir Murtinho, então Secretário de Cultura do Distrito Federal. O CNRC não 
era submetido diretamente ao Estado, mas funcionou por meio de convênios interministeriais 
até sua fusão com o IPHAN, em 1979. O espaço, dedicado tanto à criação artística quanto ao 
design (produtos industrializados), tinha como objetivos: o desenvolvimento de pesquisas e 
ações, a identificação e o compartilhamento das bases de referência da cultura brasileira. Em 
um primeiro momento, seus projetos foram agrupados em quatro grandes linhas de atuação: 
“artesanato”, “levantamentos socioculturais”, “história da tecnologia e da ciência no Brasil” 
e “levantamentos de documentação sobre o Brasil” (FERREIRA, 2015).
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Seus campos de atuação reforçam a tendência, predominante na época, de considerar as 
artes e a cultura elementos-chave para o desenvolvimento social e econômico, o que poderia 
contribuir para o enfrentamento da crise vivida no país – tese retomada pelo atual conceito 
de “economia criativa”. Nesse sentido, a “identidade cultural” proposta pelo CNRC não 
tinha as mesmas bases ideológicas e nacionalistas em evidência desde a década de 1930. Ou 
seja, não se considerava a possibilidade de um amálgama homogeneizado que desenhasse 
características ou referências artísticas e culturais como genuinamente brasileiras, levando à 
ideia de “nação”. A proposta envolvia, ao contrário, a criação de um grande banco de dados da 
cultura brasileira, utilizando a tecnologia dos computadores, que começavam a ser instrumento 
de trabalho imprescindível no país. Para Aloísio Magalhães (apud FERREIRA, 2015), o 
acesso a essa base de referência traria à tona a diversidade e a consistência dos produtos e 
da estética nacionais. Duas perspectivas confluíam em seu pensamento: possibilitar a escuta 
das diversas vozes produtivas e criativas do país; e aprofundar o conhecimento das práticas 
culturais, para além das grandes capitais, fazendo desse acervo uma referência dinâmica no 
processo criativo das artes e da indústria.

Vinculando o trabalho concentrado em um só lugar, Brasília, às políticas nacionais de 
fortalecimento dos circuitos artísticos e culturais, o CNRC é um importante modelo de centro 
de referência, que pode ser atualizado para os propósitos de uma futura Agência Nacional de 
Artes. Também é fundamental levar em conta as particularidades de nossa época e exemplos de 
ações bem-sucedidas em outras áreas, como a saúde e a educação. Nesses campos de atuação, 
os centros de referência, como escolas-modelos ou centros médicos especializados, funcionam 
como pontos de partida para ações que, em rede, são replicadas para outros lugares e contextos. 

A formação de redes também pode ser uma ferramenta para minimizar os efeitos do 
individualismo exacerbado e das políticas identitárias, tão comuns no mundo contemporâneo, 
pautado pelo pensamento neoliberal e pela lógica econômica. No campo artístico, por exemplo, 
multiplicam-se movimentos da sociedade civil que lutam por fomento a linguagens específicas, 
como a dança, o teatro, a música e as artes visuais. Se, por um lado, esses movimentos são 
legítimos e importantes por darem voz e potência às organizações sociais, por outro, acabam 
provocando o isolamento de determinados grupos e ações. Um centro de referência que atuasse 
como um ponto matricial e fosse capaz de difundir não somente novas ideias, mas sua própria 
lógica de funcionamento, seria um ambiente propício para o exercício da convivência com o 
outro, da troca de experiências e da produção de diferenças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade contemporânea vive o paradoxo de uma aparente liberdade individual que 
leva o sujeito, encerrado em si mesmo, a se tornar seu próprio explorador: escravo e senhor ao 
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mesmo tempo. É o que o filósofo sul-coreano Byung-ChulHan (2018) chama de “sociedade 
do cansaço” ou “sociedade do esgotamento”. 

O sujeito de desempenho esgotado, depressivo está, de certo modo, desgastado consigo 
mesmo. Está cansado, esgotado de si mesmo, de lutar consigo mesmo. Totalmente 
incapaz de sair de si, estar lá fora, de confiar no outro, no mundo, fica se remoendo, 
o que paradoxalmente acaba levando a autoerosão e esvaziamento (ibidem, p. 91)

 Isolado e explorando-se a si mesmo, o sujeito contemporâneo tende a esgotar-se e a 
anular-se como indivíduo singular. A individualidade do sujeito é, portanto, alvo de um ataque 
permanente. Como se sabe, é uma particularidade da arte a sua potência como possibilidade 
de expressão subjetiva que, pelo uso especial da linguagem, é capaz de atingir um grande 
número de pessoas, virtualmente universalizando-se. 

A atividade artística, desse modo, vive de uma relação dialética incontornável entre o 
individual e o coletivo, entre o subjetivo e o social.  A ação do Estado que incentive ou fomente 
a produção de arte e a sua divulgação, a formação de um público sólido e participativo, terá 
o sentido forte de uma iniciativa em favor do encontro do indivíduo com a coletividade, o 
que nos parece condição fundamental para que ele seja de fato livre. Organizada, capaz de 
conhecer e produzir valores simbólicos, a sociedade terá melhores condições de se entender 
a si própria, de reconhecer e formular seus anseios para o futuro. 

Sem dúvida, os quarenta e quatro anos de atividade da Funarte e o reconhecimento 
evidente de sua importância no cenário nacional da criação, produção e circulação das artes 
reforçam a necessidade de um esforço constante de renovação e atualização. A transformação 
das atuais Representações Regionais da Funarte em Centros Nacionais de Referência para as 
Artes significaria a potencialização de estruturas já existentes segundo demandas atuais do 
setor, reafirmando e modernizando a atuação do Estado brasileiro numa área crucial para o 
desenvolvimento pleno do país. 
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BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE: A PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO EDIFICADO E AS POLÍTICAS 

CULTURAIS

Laís Silva Amorim1

Manoela Rossinetti Rufinoni2

RESUMO: A construção da Biblioteca Mário de Andrade, em 1942, ocorreu em 
um período de grandes transformações urbanas e institucionais na cidade de São 
Paulo, quando importantes políticas culturais começavam a ser desenhadas para o 
município. De autoria do arquiteto francês Jacques Pilon (1905-1962), o projeto 
arquitetônico da biblioteca buscou a interação entre espaços públicos e privados, 
delineando um significativo espaço cultural de convivência e de sociabilidade urbana. 
Considerando o tombamento do edifício nos níveis estadual (CONDEPHAAT) e 
municipal (CONPRESP), este artigo pretende discutir a importância das ações 
de preservação desse patrimônio, com o intuito de impulsionar o debate sobre a 
ampliação das ações de tutela para além do edifício isolado e sobre a viabilização 
de políticas culturais que atendam às suas especificidades.

PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca Mário de Andrade, Patrimônio Arquitetônico, 
Políticas de Preservação, Patrimônio Urbano, São Paulo

No início do século XX, a cidade de São Paulo assistiu a um crescimento 
vertiginoso e espraiado3 devido aos novos usos, à industrialização, aos loteamentos 
e ao acelerado processo de urbanização4. Esse grande crescimento, no entanto, ao 
ocorrer de forma desordenada, desencadeou a especulação imobiliária e impulsionou 
1  Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2013), 
mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP). Desenvolve pesquisas relacionadas às políticas de planejamento urbano e de preservação 
do patrimônio cultural, especialmente no estado de São Paulo. E-mail: laisilvamorim@gmail.com
2  Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1997), 
Mestre (2004) e Doutora (2009) em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela 
Universidade de São Paulo. Professora do Departamento de História da Arte e do Programa de Pós-
Graduação em História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
Federal de São Paulo (EFLCH-UNIFESP). E-mail: rufinoni@unifesp.br
3  SIMÕES Jr., José Geraldo. Anhangabaú: história e urbanismo. São Paulo: Senac, Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2004. 192 páginas.
4  Processo de urbanização descrito por Flávio Villaça em Uma contribuição para a história do 
planejamento urbano no Brasil. In: DEÁK, C., SCHIFFER, S. R. (Orgs.). O processo de urbanização 
no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1999. p. 170-243.
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a necessidade de regulamentações mais precisas na legislação urbana, que passaria a oferecer, 
entre outras medidas, a normatização da verticalização como uma das estratégias para a 
acomodação dos interesses econômicos frente ao valor da terra5. A promulgação do Código 
de Obras Arthur Saboya, em 1929, foi um importante marco nesse sentido6.

As possibilidades de investimento impulsionadas pela verticalização, por sua vez, fariam 
da região central da cidade de São Paulo um dos nichos de mercado imobiliário mais próspero 
do país7, evidenciando um novo padrão de cultura urbana, pautado também por referências de 
progresso e de civilização de tendência norte-americana8. Tais fatores, aliados às significativas 
transformações econômicas, políticas e socioculturais que permearam o florescimento das 
vanguardas artísticas e da própria arquitetura de tendência moderna, sobretudo, a partir da 
década de 1930, aos poucos levariam a cidade de São Paulo a deixar de lado o modelo europeu 
de modernização urbana, em voga entre o final do século XIX e as duas primeiras décadas 
do século XX9. 

Segundo Sabrina Fontenele Costa, essa nova legislação10, o novo desenho urbano 
proposto por Prestes Maia e a arquitetura moderna que surgiram nesse período, estabeleceram 
não somente novas feições urbanas para o centro da cidade, mas também novas funções para 
os térreos dos edifícios, possibilitando uma intensa relação entre a arquitetura e o espaço 
urbano, explorando a interação entre o espaço público e o privado, e trazendo uma novata e 
considerável urbanidade para o centro de São Paulo. 

5  SILVA, Joana Mello de Carvalho. O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de Jacques Pilon em 
perspectiva 1930-1960. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2010. 302 páginas.
6  Importante ressaltar que, até a década de 1930, as novas construções da cidade seguiam o Código de 
Posturas de 1886, que procurava delimitar, entre outras prescrições, as alturas dos pavimentos e os tamanhos 
das envasaduras, sem versar sobre a altura total das edificações. No entanto, com as inovações tecnológicas do 
início do século (sobretudo a partir de 1910, devido ao aperfeiçoamento do concreto armado e dos elevadores), 
intensificou-se o processo de verticalização da área central da cidade, tornando-se necessário definir regras de uso e 
ocupação do solo. Foi neste contexto que a Prefeitura do Município incorporou o controle de altura das edificações 
no primeiro Código de Obras Municipal, conhecido como Código de Obras Arthur Saboya (Lei 3.427 de 1929), 
que estabeleceu limitações baseadas na relação entre a altura total do edifício e a largura da rua. ROLNIK, Raquel. 
A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São Paulo: Studio Nobel: Fapesp, 
1997. 242 páginas; BOLAFFI, G. Urban Planning in Brazil: past experience, current trends. Habitat International, 
v. 16, n. 2, 1992, p. 99-111.
7  Bruand, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2010, p.19.
8  A adoção dos arranha-céus representou a evolução tecnológica, a evidenciação de um novo padrão de 
modernização e a emergência das novas técnicas construtivas, conforme explicitado por Leonardo Benevolo, em 
História da cidade. São Paulo: Perspectiva, 2009; assim como na tese de doutorado de Sabrina Studart Fontenele 
Costa, Relações entre o traçado urbano e os edifícios modernos no Centro de São Paulo: arquitetura e cidade 
(1938/1960). São Paulo: FAUUSP, 2010. A esse respeito, cabe destacar, ainda, a repercussão das prescrições 
do Zoning Code de Nova Iorque, estabelecido em 1916, na elaboração do Código de Obras Arthur Saboya. 
FELDMAN, S. Planejamento e Zoneamento. São Paulo (1947-1972). São Paulo: Edusp, 2005, p.150-151.
9  SILVA, Joana Mello de Carvalho, op. cit.
10  A tentativa de organização do espaço urbano ocorreu por meio de uma legislação que definiu regras 
e estímulos à iniciativa privada. Para isso, foram determinados índices de recuo, altura mínima e máxima dos 
edifícios, dependendo de sua localização e uso. Também foi proposto, conforme destacamos anteriormente, uma 
relação entre a altura do edifício e o tamanho da rua, localizando os edifícios mais icônicos nas maiores vias. 
Detalhado em: COSTA, Sabrina Studard Fontenele, op. cit., p. 91-101.
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Nesse contexto, arquitetos e profissionais da construção civil de origem estrangeira, 
recém-instalados no país, se beneficiaram desse momento de significativas transformações 
urbanas e institucionais 11, fazendo-se presentes na construção de uma nova cidade, em novos 
moldes. Oriundos de diversos países, vieram a São Paulo por diferentes motivos. Ora fugindo 
de um cenário de perseguições étnicas e raciais e da precariedade da vida entre guerras, ora 
buscando melhores oportunidades de trabalho12. Entre os mais expressivos, destacamos o autor 
do projeto da Biblioteca Mário de Andrade, objeto central desta comunicação13: o arquiteto 
francês Jacques Emile Paul Pilon (1905-1962); profissional que, uma vez aprovado e desejado 
pela elite paulistana14, pôde exercer a sua arquitetura e o seu empreendedorismo em toda a 
cidade de São Paulo15. 

Jacques Pilon, desde a sua chegada ao Brasil em 193316, adotou diferentes técnicas 
e tendências arquitetônicas, demonstrando o seu desenvolvimento como arquiteto e as suas 
referências projetuais. Um dos edifícios mais importantes projetados por Jacques Pilon, 
contudo, que simboliza o processo de verticalização do centro histórico, as transformações 
urbanas impulsionadas pelo surto imobiliário e a adoção de propostas arquitetônicas pautadas 
pela interação entre espaços públicos e privados é a Biblioteca Mário de Andrade. 

O edifício foi projetado pela PILMAT, construtora e escritório de arquitetura de Pilon 
e Matarazzo Neto, entre 1935 e 194217, com o objetivo de abrigar o acervo da Biblioteca 
Mário de Andrade (BMA), formado pelos acervos da Biblioteca Municipal de São Paulo e da 
Biblioteca Pública do Estado. O acervo em questão, que antigamente ficava em um edifício da 
Câmara Municipal de São Paulo, cresceu a tal ponto que o edifício da Câmara não o comportou 
mais, sendo necessário propor um novo local para a BMA18. 

11  Segundo Lia Calabre, em Políticas culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI. Rio de Janeiro. 
Editora FGV, 2009, 144 páginas, foi na década de 1930, precisamente em 1935, que Mário de Andrade assumiu 
como diretor do então Departamento de Cultura e propôs as primeiras políticas culturais governamentais em São 
Paulo.
12  SILVA, Joana Mello de Carvalho, op. cit., p. 40 et seq.
13  Esta comunicação apresenta os resultados parciais da pesquisa de mestrado em andamento no Programa 
de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo. Uma primeira versão das reflexões 
aqui expostas foi publicada no artigo: AMORIM, Laís Silva; RUFINONI, Manoela R. Biblioteca Mário de 
Andrade: um patrimônio para a cidade. Revista Restauro, v.2, n.4, 2018.
14  Segundo Ana Luiza Martins, no vídeo: Arquiteturas: Biblioteca Mário de Andrade do canal SESC TV no 
YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=egkghu3EWNw [Acesso em agosto de 2017].
15  DAVI, Renata. Jacques Pilon, arquiteto empreendedor. Revista AU, São Paulo, ed. 176, Novembro/2008.  
Disponível em: http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/176/artigo116503-1.aspx [Acesso em agosto de 
2017].
16  SILVA, Joana Mello de Carvalho, op. cit., p. 42.
17  Segundo levantamento realizado por Joana Mello Silva no acervo de projetos da Coleção Jacques Pilon 
da Biblioteca da FAUUSP (onde também se encontram as plantas do projeto do edifício). SILVA, J. M. de C., op. 
cit., p. 97. Sobre a história da BMA, ver também: LEMOS, Carlos. O edifício da Biblioteca Mário de Andrade. 
Revista da Biblioteca Mário de Andrade, v.62, p.83-91, jun. 2006 e REIPERT, Hermann José. História da Biblioteca 
Pública Municipal Mário de Andrade. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, Departamento de Cultura, 
Divisão de Bibliotecas, 1972.
18  Segundo Luana Aparecida Neves Severiano, ainda hoje a BMA possui o maior acervo do país. 
SEVERIANO, L. A. N. O serviço de informação ao cidadão (SIC) da Biblioteca Mário de Andrade: uma experiência 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1905
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/NNA9HC9LL7P6CUNVMTPXSUCRDEYVUBQ24BEP9R2R9DPVU4B343-05676?func=service&doc_number=001583771&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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Fig.1. Fachada da BMA voltada para a Avenida da Consolação. Notamos sua imponência perante os edifícios do 
entorno e sua composição geometrizante (fonte: foto cedida pelo escritório Piratininga Arquitetos Associados, 
identificada como pertencente ao acervo da BMA. Dados retirados do Projeto Tesouros da Cidade, programa de 
digitalização do acervo da Biblioteca Mário de Andrade, com o Título de Biblioteca Municipal de São Paulo, 

número de registro 159F, datado de outubro de 1952, autoria de A. Câmara).

Segundo os estudos das arquitetas Silvia Wolff e Priscilla Miura sobre a Biblioteca 
Mário de Andrade, anexados ao processo de tombamento do edifício pelo CONDEPHAAT19, 
há certo consenso ao fato de que a criação do Departamento de Cultura da Municipalidade 
Paulistana (futura Secretaria de Cultura), em 1935, teria sido o evento propulsor da chamada 
consolidação e normatização da biblioteca. A gestão do prefeito Fábio da Silva Prado, entre 
os anos de 1934 a 1938, colocou em prática o novo departamento e a nova biblioteca (como 
órgão confidente de toda a documentação histórico-cultural da cidade e do Brasil), órgãos 
idealizados por intelectuais da Semana de 22, como Sérgio Milliet, Mário de Andrade, Alcântara 
Machado e Paulo Duarte. Não obstante, o próprio Mário de Andrade, primeiro diretor do 
Departamento, foi quem iniciou as políticas governamentais no campo cultural de São Paulo20.

Além de abrigar todo o acervo no espaço delimitado na Praça Dom José Gaspar, o 
projeto do prédio da BMA tinha o intuito de representar uma ‘nova São Paulo’, uma cidade 
modernizada, industrializada e atenta às novas tendências mundiais21. Por esse motivo, valendo-
se de uma linguagem arquitetônica pautada pela jovem estética moderna, além dos espaços 
para leitura, guarda e conservação de acervo, foram projetadas salas para pesquisas e cursos e 

a ser multiplicada. Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia. Rio de Janeiro: Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, 2014. 195 páginas.
19  CONDEPHAAT. Processo n.51479/2005. Resolução SC n.82 de 20.08.2013.
20  CALABRE, Lia, op. cit.
21  Segundo Sarah Feldman, no vídeo: Arquiteturas: Biblioteca Mário de Andrade do canal SESC TV no 
YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=egkghu3EWNw [Acesso em agosto de 2017].
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também um auditório, sinalizando a função de agregação social e cultural que uma biblioteca 
deveria assumir em uma cidade que se pretendia verdadeiramente cosmopolita22. 

O estilo dito ‘moderno’ adotado no projeto da BMA possui raízes na produção 
arquitetônica francesa advinda da Escola de Belas Artes, na qual Pilon havia se formado23. A 
escola parisiense, com uma formação robusta tradicionalmente baseada em teorias e práticas 
voltadas para releituras da Antiguidade Clássica, passou a ter como ícones, entre 1830 e 
1930, os arquitetos Léon Vaudoyer, Jean-Louis Pascal e Henri Labrouste24. Esses arquitetos 
acima citados, baseados no novo modelo proposto por Charles Percier (1764-1838), arquiteto 
que ganhou o Prix de Rome25 em 1786, propunham uma arquitetura pautada por formas 
geométricas puras, simetria, perspectiva e circulação de pessoas interna e externamente 
ao edifício, mostrando como essa arquitetura ‘moderna’, juntamente com os aprendizados 
externos à escola, se diferenciava do padrão anterior de ensino, pautado pelas rígidas releituras 
da arquitetura clássica.

Assim, na Biblioteca Mário de Andrade, Jacques Pilon, recém-formado arquiteto na École 
des Beaux-Arts de Paris, estabeleceu um projeto pautado pelos seus aprendizados franceses, 
combinando as tradições clássicas acadêmicas da Escola de Belas Artes e os movimentos 
artísticos de vanguarda, como o cubismo, o futurismo e o expressionismo26. Essa fusão de 
conceitos e de elementos pode ser verificada na simplificação formal e na hierarquização 
geométrica e decorativa de sua arquitetura, herdadas da Beaux-Arts, afastando-se da linguagem 
arquitetônica historicista ou ‘eclética’, e pontuando a tendência que se convencionou denominar 
Art Déco27.

Além desses atributos, o edifício também é marcado por modernas técnicas de construção, 
como a estrutura de concreto armado, as prumadas para a distribuição de instalações e a 

22  O projeto da BMA foi publicado na Revista Acrópole, n.50, 1942.
23  É importante considerar, no contexto do presente artigo, a ambiguidade da expressão “linguagem 
moderna” para nos referirmos à particular produção arquitetônica observada em São Paulo, entre as décadas 
de 1930 e 1940, conforme destacou Maria Lucia Bressan Pinheiro em: PINHEIRO, M. L. B. Modernizada ou 
moderna? A Arquitetura em São Paulo nas décadas de 30 e 40. Revista Pós, n.9, 2001 e PINHEIRO, M. L. B. 
Modernizada ou moderna? A Arquitetura em São Paulo (1938-1945). Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 
1997. 
24  SILVA, Joana Mello de Carvalho, op. cit., p.32-34. 
25  Segundo Joana Mello Silva, o Prix de Rome era o concurso de maior prestígio na França desde o século 
XVIII. O concurso consistia no desenvolvimento de um projeto para programas considerados notáveis, como os 
religiosos e governamentais. O vencedor ganhava reconhecimento nacional e uma bolsa de estudos na Académie 
Française de Rome por quatro ou cinco anos, podendo aprofundar seu conhecimento na tradição clássica. Voltando 
à França, o vencedor tinha emprego seguro no Estado ou na Académie des Beaux-Arts. SILVA, J. M. de C. op. cit., 
p.26-28.
26  CORREIA, Telma de Barros. Art Déco e indústria. Brasil, décadas de 1930 e 1940. Anais do Museu 
Paulista. São Paulo. v.16. n.2. jul.-dez. 2008; e também SILVA, J. M. de C. op. cit., p.128-132.
27  Segundo Correia, o Art Déco foi uma determinada tendência de arquitetura que se difundiu no Brasil 
entre as décadas de 1930 e meados de 1950. A tendência, que se propagou na Europa a partir dos anos 1920 e 
teve seu apogeu nos anos 1930, conciliava aspectos do racionalismo moderno e do ecletismo. Suas características 
podem ser notadas na simplificação geometrizante dos ornamentos clássicos, no escalonamento de volumes e 
fachadas, na presença de usos públicos no embasamento e na adoção de formas simples aliadas ao conforto e à 
higiene. O Art Déco foi empregado para representar o progressismo administrativo em edifícios institucionais 
que abrigavam funções de um Estado que se expandia e se modernizava; assim como em novos programas de 
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relação estabelecida entre as circulações externa e interna. Desse modo, podemos entender 
como o arquiteto compôs a volumetria, com a presença de balcões, formas simples internas e 
a sobreposição de diferentes volumes a fim de abrigar todo o programa e compor uma lógica 
de inserção urbana na praça delimitada pelas ruas da Consolação, Avenida São Luiz e Rua 
Bráulio Gomes28. 

Ainda com relação à inserção urbana, é importante ressaltar que a Biblioteca Mário 
de Andrade viria a usufruir da intensa relação que se estabeleceria entre os arranha-céus 
modernos, construídos entre as décadas de 1930 e 1960, e o tecido urbano do centro novo de 
São Paulo, conforme destacou Sabrina Studart Fontenele Costa29. Este dado é particularmente 
importante, pois a biblioteca inseriu-se em uma praça que se configurou como um entroncamento 
de conexões entre espaços públicos e privados, por meio de galerias e térreos abertos para 
passagens de pedestres, que promoveram uma intensa vida urbana e cultural na região. Edifícios 
localizados nos arredores da biblioteca, como as galerias Metrópole, das Artes, 7 de Abril, 
Ipê e Nova Barão, além dos edifícios do conjunto Zarvos e Ambassador, do edifício Louvre 
e do edifício Conde Silvio Penteado, cuja permeabilidade do pavimento térreo se conectava 
ao edifício Copan, contribuíram para a configuração de um espaço urbano que promovia a 
sociabilidade e uma intensa vida cultural moderna, alimentada, ainda, pela presença de cinemas, 
cafés e importantes equipamentos culturais. Essa vivacidade dos arredores da biblioteca é 
destacada em depoimentos de diversos intelectuais que a frequentaram entre os anos 1950 e 
1970: o filósofo e professor Bento Prado Jr. chegou a descrever os bares dos arredores como 
“sedutores” espaços nos quais se estendiam as discussões iniciadas no interior da biblioteca30; 
e a filósofa e professora Marilena Chauí, por sua vez, destacou a relação afetiva construída 
em torno da biblioteca e o seu papel de marco urbano e “elemento catalisador” das discussões 
culturais, na década de 1960: 

“A Mário era, vamos dizer, a referência de um enorme e admirável mundo novo 
possível, sobretudo para uma adolescente vinda do interior. [...] Então se constituiu 
pra mim um mapa da cidade em cujo centro estava a Biblioteca Mário de Andrade. 
Ela era a minha referência cultural, minha referência geográfica, minha referência 
afetiva” (CHAUÍ, 2006, p. 12 e 13)31.

edifícios, como aqueles destinados à habitação multifamiliar, com pavimento térreo utilizado para fins comerciais. 
CORREIA, Telma de Barros, op. cit., p.48 et seq.
28  CRUZ, José Armênio de Brito; SEMIN, Renata. Modernização da Biblioteca Mario de Andrade (São 
Paulo / SP Brasil, 2005-2010), Piratininga Arquitetos Associados. Vitruvius, Projetos, ano 10, n. 110.04, fev. 2010. 
Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.110/3583 [Acesso em agosto de 2017].
29  COSTA, S. S. F., op. cit., p.170 et seq. 
30  PRADO Jr., Bento. A biblioteca e os bares na década de 50. Revista da Biblioteca Mário de Andrade, 
Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de São Paulo, n.50, 1992, p.17.
31  Chauí, Marilena. Entrevista concedida a Sérgio Teichner, Lúcia Neíza e Dayse Perelmutter para o 
Projeto Memória Oral da Biblioteca Mário de Andrade. São Paulo, Brasil, 19 jul. 2006. Disponível em http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/transcricao_marilena_chaui_1297189488.pdf [Acesso em abril de 2018]. 
Sobre o Projeto Memória Oral da BMA, consultar: SILVEIRA, F. C. J. N. Biblioteca pública, memória e discursos 
identitários: uma leitura sócio-histórica dos depoimentos colhidos pelo projeto Memória Oral da Biblioteca Mário 
de Andrade (BMA). Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, v. 5, n. 1, 2012.
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Evidenciamos, portanto, as conexões estabelecidas entre as motivações culturais do 
período, a tendência arquitetônica empregada no projeto da BMA, as relações urbanas propostas 
pelo edifício e as sociabilidades construídas ao seu redor ao longo do tempo. O público e o 
privado se misturam em um térreo aberto para a praça, delineado e projetado conforme as 
orientações modernas, onde o espaço é permeável e receptivo. Este, por sua vez, também se 
relaciona com as atividades comerciais, culturais e de serviços das proximidades32, prolongando 
a fluidez do pedestre. Apesar das transformações urbanas significativas que a cidade sofreu 
a partir da década de 1970, a BMA ainda atrai o público a partir de seus espaços acessíveis 
e denota sua função social e pública estabelecida pela sua interação com os usos adjacentes 
ao seu edifício.

A configuração urbano-arquitetônica da cidade de São Paulo se modificou paralelamente 
às mudanças culturais e socioeconômicas do país. A arquitetura, portanto, é parte da memória 
familiar, social e intelectual dos paulistanos. Nesse sentido, entendemos que as políticas 
públicas de preservação e de difusão cultural, assim como as intervenções de restauração de 
edifícios icônicos e históricos – como a Biblioteca Mário de Andrade –, devem considerar 
atentamente sua trajetória ao longo do tempo, identificando e respeitando os atributos – 
arquitetônicos, técnico-construtivos, socioculturais, memoriais etc. –, que lhe conferem valores 
como patrimônio cultural. Além de alimentar nossa memória urbana e social33, as ações de 
restauro devem permitir que revisitemos o passado com os olhares do presente, considerando as 
dinâmicas contemporâneas de uso e de apropriação social, de modo a transmitir nosso legado 
cultural ao futuro com inteligibilidade e coerência. É nesta perspectiva que se mostra necessário 
refletir sobre a preservação e o restauro da BMA, buscando contribuir, principalmente, para 
o aprofundamento dos estudos sobre a dimensão urbana de determinadas arquiteturas durante 
as ações de tutela e de intervenção. 

32  Situação de usos mistos do centro de São Paulo entre os séculos XIX e XX descrita por Nestor Goulart 
Reis Filho, em São Paulo vila, cidade, metrópole. São Paulo: Restarq, Via das Artes, 2004. 326 páginas.
33  Nesta comunicação, a importância da memória e a valorização da história referenciam-se nos estudos de 
LE GOFF, Jacques, História e Memória. Campinas: Unicamp, 1992. 504 páginas; ARGAN, Giulio Carlo, História 
da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 288 páginas e CHOAY, Françoise, Alegoria do 
Patrimônio. 5ª edição. São Paulo: Editora Unesp, 2006. 282 páginas.
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Fig.2. Biblioteca Mário de Andrade, Praça Dom José Gaspar e os edifícios do entorno, entre a Avenida 
São Luís e a Avenida da Consolação (fonte: foto de Maíra Acayaba, acervo Piratininga Arquitetos 

Associados, 2011).

Com relação à proteção legal do edifício como patrimônio cultural, em 1992 a BMA foi 
tombada em nível municipal pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), no conjunto das 293 edificações 
identificadas no perímetro de tombamento do Vale do Anhangabaú34. Em 2013, ocorreu o 
tombamento do edifício em nível estadual, juntamente com a Praça Dom José Gaspar, pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de 
São Paulo (CONDEPHAAT)35. Em 2017, considerando o tombamento estadual do conjunto 
composto pela biblioteca e a praça, o CONPRESP decidiu tombar também a Praça Dom José 
Gaspar, por meio de resolução ex-offício36. Cabe ainda destacar a abertura do processo de 
tombamento em nível federal, no ano de 2015, incluindo o edifício sede da BMA e a coleção 
de obras raras e especiais. O processo encontra-se, atualmente, em instrução junto ao Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)37.

O edifício da BMA sofreu algumas intervenções entre 1973 e 1991, no entanto, segundo 
os responsáveis pelo escritório Piratininga Arquitetos, autor das intervenções iniciadas em 2005, 
foi só nesta data que se planejou uma ação sistêmica, isto é, que se enfrentou concretamente a 
necessidade de intervenções prediais incisivas, com base em um projeto amplo e sustentável.  

34  SÃO PAULO (Cidade), CONPRESP, Resolução de Tombamento n.37/1992. A BMA está identificada 
como a edificação número 218 do Anexo I, com nível de preservação NP1, que “corresponde a bens de excepcional 
interesse histórico, arquitetônico ou paisagístico, determinando sua preservação integral”. 
35  SÃO PAULO (Estado), CONDEPHAAT, Processo n.51479/2005; Resolução SC n.82 de 20.08.2013.
36  SÃO PAULO (Cidade), CONPRESP, Resolução nº. 02/2017.
37  Lista dos Bens tombados e Processos em Andamento pelo IPHAN, Processo n.1741/2015. Disponível 
em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista_bens_tombados_processos_andamento_2018 
[Acesso em julho de 2018].
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Os arquitetos buscaram projetar algo que perdurasse e que não fosse apenas uma manutenção 
predial, mas sim a consolidação de um equipamento público coerente com a história paulistana. 

O escritório Piratininga Arquitetos adotou três níveis de intervenção para viabilizar as 
necessidades contemporâneas de uso: i) circulação pública e paralela à rua da Consolação; 
ii) plataforma na Praça Dom José Gaspar e; iii) restauro e modernização geral38. O primeiro 
deles, a circulação pública, visou a circulação interna do grande público entre os dois acessos 
da BMA, na rua são Luís e na rua da Consolação, viabilizado por meio de uma passarela 
envidraçada construída em anexo ao edifício. Esse nível de intervenção também buscou equilibrar 
e reajustar as localizações de diferentes usos, além de articular o público em espaços públicos 
e privados, internos e externos da BMA. O segundo nível de intervenção foi descrito pelo 
escritório Piratininga como um dos principais pontos de interação do edifício com a cidade: 
a segurança e acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. Os arquitetos 
buscaram criar uma plataforma que não interferisse na condição original e na especificidade 
de cada ambiente, pensada como um espaço de fruição da praça. Assim, foi proposta uma 
plataforma integrada ao jardim da Praça Dom José Gaspar que, simultaneamente, criou as 
rampas de acesso com condições exemplares e normatizadas que viabilizavam o uso do eixo 
principal do projeto original e também protegeu os acessos diretos à biblioteca. No terceiro 
nível de intervenção foram levantadas as patologias e os danos do edifício, levando a um 
restauro das argamassas e dos diferentes materiais de revestimento, como pedras, madeiras e 
esquadrias metálicas. Os arquitetos planejaram também a modernização das infraestruturas 
de segurança, instalações elétricas, hidráulicas, telecomunicações, climatização e prevenção 
e combate a incêndio. O bloco vertical do edifício foi pintado de branco, com o intuito de 
destacá-lo no tecido urbano, promovendo sua visibilidade39.

Atendendo aos usos pretendidos, foi projetada no térreo da BMA uma estrutura metálica 
a fim de comportar os 60.000 volumes da biblioteca circulante. Neste espaço encontra-
se também um mobiliário restaurado e selecionado para uso dos leitores, além do novo 
projeto de iluminação que foi feito especialmente para a leitura. No segundo pavimento, o 
mobiliário também foi restaurado e selecionado para conviver com o novo espaço. As salas 
dos pesquisadores foram redesenhadas e adequadas às atuais especificações, oferecendo um 
espaço confortável para o leitor e seguro para o acervo. Além desses itens descritos pelos 
próprios arquitetos do escritório Piratininga, podemos notar como se tentou diferenciar os 
materiais originais e os novos. Os materiais originais do edifício são o concreto e a pedra; já 
as novas estruturas criadas foram feitas de material metálico40.

Do exposto, notamos que a biblioteca, já na data de sua construção, representou um 
marco no centro novo de São Paulo, dotando a cidade não apenas de um grande acervo, mas 
38  CRUZ, José Armênio de Brito; SEMIN, Renata, op. cit.
39  CRUZ, José Armênio de Brito; SEMIN, Renata, op. cit. e Vídeo Galeria da Arquitetura – Biblioteca 
Mário de Andrade – Piratininga. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iiQ37BDw9Us [Acesso em 
agosto de 2017].
40  Vídeo Galeria da Arquitetura, op. cit.
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também de uma proposta de equipamento cultural público que se conectava à vida urbana 
moderna. O projeto do edifício caracterizou uma inovadora linguagem arquitetônica, criando 
espaços públicos e se utilizando de novas técnicas de construção, além de propor relações 
com o entorno da época: o novo centro de São Paulo para além do Vale do Anhangabaú41.  

Nas últimas décadas, contudo, o centro histórico de São Paulo e o entorno da BMA 
se transformaram significativamente. A antiga vitalidade urbana da região, tão apreciada por 
intelectuais, como vimos, hoje se apresenta em novos moldes, abrigando outras dinâmicas e 
outros públicos. Certamente, os frequentadores contemporâneos da biblioteca e de seu espaço 
envoltório se distinguem sobremaneira da elite paulistana que circulava pelo centro entre as 
décadas de 1950 a 197042.  É necessário, portanto, adequar não apenas as necessidades de uso 
do equipamento biblioteca, mas também refletir sobre as possibilidades de integração com 
o entorno, nessa nova configuração. Trata-se de pensar a preservação do patrimônio urbano-
arquitetônico no contexto de políticas culturais abrangentes, voltadas à integração entre os 
instrumentos de tutela patrimonial, as políticas urbanas locais e as políticas de democratização 
do acesso à cultura, conforme as diretrizes do Plano Nacional de Cultura (2010)43 e de diversos 
documentos internacionais voltados ao tratamento de bens culturais, como a Declaração de 
Amsterdã (1975)44, a Carta de Washington (1987), os Princípios de La Valeta para a Salvaguarda 
e Gestão de Sítios Históricos (2011)45, entre outros46.

Diversos projetos de revitalização têm sido propostos para a região central da cidade 
de São Paulo nos últimos anos, buscando frear processos de degradação física dos imóveis 
e recuperar o interesse em investimentos no local. Tais objetivos podem ser observados em 

41  O processo de formação do centro de São Paulo e o seu deslocamento para além do Vale do Anhangabaú 
é exposto em: SIMÕES Jr., José Geraldo. Anhangabaú: história e urbanismo. São Paulo: Senac, Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo, 2004. 192 páginas.
42  Elite que, segundo Flávio Villaça, migrou a partir da década de 1960 para o centro expandido da cidade 
de São Paulo (Paulista, Berrini, Faria Lima e Santo Amaro). VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil. São 
Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Lincoln Institute, 2001. 376 páginas.
43  O Plano Nacional de Cultura é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias, ações e metas 
que guiam o poder público na formulação de políticas culturais. Ele é antevisto no artigo 215 da Constituição 
Federal e foi criado pela Lei n° 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Seu objetivo é orientar o desenvolvimento de 
programas, projetos e ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação 
da diversidade cultural existente no país. As diretrizes citadas acima são, no geral: ampliar e permitir o acesso e 
preservar o patrimônio material e imaterial. Para maiores detalhes, consultar o próprio Plano.
44  Declaração de Amsterdã. Congresso do Patrimônio Arquitetônico Europeu. Amsterdã, 1975. In: Cartas 
Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000, p. 199-210. O documento apresenta o conceito de “conservação in-
tegrada” e discorre sobre a necessidade e a oportunidade de inserir as exigências da preservação do patrimônio 
arquitetônico dentre os objetivos do planejamento urbano e territorial. 
45  Carta internacional para a salvaguarda das cidades históricas, 1987. In: Cartas Patrimoniais. Rio de Ja-
neiro: IPHAN, 2000; e Principios de La Valeta para la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas 
históricas, adoptados pela 17.ª Assembleia Geral do ICOMOS, Paris, 2011. Disponível em: http://www.icomos.es/
wp-content/uploads/2017/05/25.Principios-de-La-Valeta-2011.pdf [Acesso em setembro de 2018]. Para aprofun-
damentos, consultar: RUFINONI, M. R. A cidade e seus bens culturais: a dimensão urbana da tutela na abordagem 
dos documentos internacionais. Revista Projeto História, v.40, 2010.
46  O estudo da dimensão urbana da preservação nas diretrizes das cartas patrimoniais é desenvolvido por 
Manoela Rossinetti Rufinoni, no livro Preservação e Restauro Urbano. São Paulo: Ed. Fap-Unifesp, Fapesp, 2013. 
358 páginas.

http://www.icomos.es/wp-content/uploads/2017/05/25.Principios-de-La-Valeta-2011.pdf
http://www.icomos.es/wp-content/uploads/2017/05/25.Principios-de-La-Valeta-2011.pdf
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políticas públicas recentes promovidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, como o 
Programa Renova Centro e os últimos Planos Diretores, de 2002 e de 201447. Ambos os planos 
buscaram promover a retomada do centro histórico, destacando a necessidade de interação do 
patrimônio histórico e artístico com o ambiente no qual está inserido48. 

Segundo Nadia Somekh, a inserção urbanística é um dos primeiros passos para 
uma adequada gestão do patrimônio histórico, pois os bens arquitetônicos sempre estarão 
relacionados a um contexto urbano que deve ser examinado em sua totalidade49. Logo, 
projetos de intervenção que visem a preservação do patrimônio edificado devem considerar 
critérios relacionados à qualidade de vida dos moradores da região e do entorno, a viabilização 
econômica dos estabelecimentos comerciais e dos transportes e a relação com áreas vizinhas. 
O tratamento dos espaços públicos, desse modo, torna-se símbolo de preocupação com o 
patrimônio e a democracia, procurando garantir os atributos de identidade, diversidade de usos 
e de frequentadores, legibilidade, conforto para os usuários e integração ao contexto urbano. 

Além dessa dinâmica urbana entendida de uma forma geral e que deve ser examinada 
ao tratarmos qualquer patrimônio arquitetônico, no caso específico da Biblioteca Mário 
de Andrade, há que se considerar a particular relação entre os edifícios e o espaço público 
envoltório, promovida pela permeabilidade de fluxos e de acessos nos projetos modernos 
localizados nos arredores do edifício, um atributo que conferiu vitalidade urbana e cultural 
para toda a região. Lembrando a atuação do próprio Mário de Andrade – que lutou para a 
institucionalização de políticas culturais50 e que dá nome ao edifício –, a valorização da 
interação social e urbana da biblioteca nos instrumentos de preservação e nas diretrizes de 
restauro, ou seja, a identificação de atributos além da forma e da estética arquitetônica, se 
trabalhada em conjunto com os instrumentos de gestão urbana51 poderá contribuir sobremaneira 

47  Entre outras medidas, o Programa Renova Centro (Programa de Habitação e Requalificação Urbana), 
promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo e regulamentado pelo Decreto nº 52.942, de 24 de janeiro de 
2012, propunha a reabilitação e a ocupação dos edifícios históricos e espaços vazios por habitações de interesse 
social. 
48  Os Planos Diretores citados buscaram estabelecer diretrizes a fim de recuperar áreas degradadas, reforçar 
a diversificação de usos da área central e resgatar, valorizar e incentivar a preservação do patrimônio histórico, 
cultural e ambiental urbano por meio de políticas de financiamento e captação de recursos. Lei n. 13.430, de 13 de 
setembro de 2002. Plano Diretor Estratégico. Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
upload/infraestrutura/sp_obras/arquivos/plano_diretor_estrategico.pdf [Acesso em janeiro de 2018]. Lei n. 16.050, 
de 31 de julho de 2014. Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/
PDE-Suplemento-DOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf [Acesso em janeiro de 2018].
49  SOMEKH, Nadia. Preservando o Patrimônio Histórico: um manual para gestores municipais. São Paulo: 
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 2014. 63 páginas.
50  CALABRE, Lia, op. cit.
51  Para explicitar, propõe-se o trabalho conjunto de instrumentos de preservação, como inventários, 
tombamentos, chancela da paisagem natural ou valoração com os instrumentos de gestão urbana, como o Plano 
Diretor e a Lei de Zoneamento.  A primeira política de preservação municipal em São Paulo, Z8-200 - zona 
especial de imóveis de caráter histórico ou de excepcional valor artístico, cultural ou paisagístico, destinados 
à preservação da Lei n. 8.328, de 2 de dezembro de 1975 – que foi o embrião das futuras ZEPECs, Zonas de 
Preservação Cultural, previstas no Plano Diretor de 2002, nos mostra a possibilidade e a necessidade da ampliação 
desse diálogo.
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para a salvaguarda do bem, partindo da preservação para a institucionalização de políticas 
culturais urbanas de maior amplitude.

As formas de patrimonialização do Biblioteca Mário de Andrade – considerando-a tanto 
isoladamente como em sua relação com a Praça Dom José Gaspar e o Vale do Anhangabaú –, 
ao lado das soluções do último projeto de restauro, nos instigam a refletir sobre as questões 
envolvidas na preservação de um patrimônio arquitetônico particularmente complexo. Tal 
complexidade se observa, sobretudo, em dois aspectos principais destacados nesta comunicação: 
i) as especificidades de sua arquitetura e de sua inserção urbana; e ii) o fato de configurar-se 
como patrimônio não apenas devido à importância material do edifício, mas, sobretudo, devido 
à dimensão  sociocultural e memorial evidenciada na relação entre a função pública e cultural 
do edifício e as formas de convivência urbana em seu entorno, ao longo do tempo. A Biblioteca 
Mário de Andrade, portanto, como arquitetura e como equipamento cultural integrado à cidade, 
evidencia as complexidades envolvidas no planejamento das ações de preservação e de restauro 
de um bem edificado, desde a compreensão das premissas da concepção arquitetônica inicial, 
até a necessidade de se buscar estratégias que conectem o conceito do edifício à atual situação 
urbana, considerando as transformações ocorridas ao longo do tempo e a interação do objeto 
histórico com a área envoltória e com a cidade contemporânea.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de manifestar nossos sinceros agradecimentos a Renata Semin e ao 
escritório Piratininga Arquitetos Associados pela gentileza na cessão de algumas das imagens 
apresentadas nesta comunicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 
2005. 288 páginas.

BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. São Paulo: Perspectiva, 2009. 728 páginas.

BRASIL (2010). Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Plano Nacional de Cultura.



1701

BRUANT, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 5ª edição. São Paulo: Perspectiva, 
2010. 398 páginas.

BOLAFFI, G. Urban Planning in Brazil: past experience, current trends. Habitat 
International, v. 16, n. 2, 1992, p. 99-111.

CALABRE, Lia. Políticas culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI. Rio de Janeiro. 
Editora FGV, 2009. 144 páginas.

CARTAS Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000. 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Biblioteca Mário de Andrade: o velho e o novo. Revista da 
Biblioteca Mario de Andrade. São Paulo, n.50, pp.7-8, jan./dez. 1992.

________. Entrevista concedida a Sérgio Teichner, Lúcia Neíza e Dayse Perelmutter para o 
Projeto Memória Oral da Biblioteca Mário de Andrade. São Paulo, Brasil, 19 jul. 2006. 26 
páginas. Disponível em http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/transcricao_marilena_
chaui_1297189488.pdf [Acesso em abril de 2018].

CHOAY, Françoise. Alegoria do Patrimônio. 5ª edição. São Paulo: Editoria Unesp, 2006. 
282 páginas.

CRUZ, José Armênio de Brito; SEMIN, Renata. Modernização da Biblioteca Mario de 
Andrade (São Paulo / SP Brasil, 2005-2010), Piratininga Arquitetos Associados. Vitruvius, 
Projetos, ano 10, n. 110.04, fev. 2010. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/projetos/10.110/3583 [Acesso em agosto de 2017].

CORREIA, Telma de Barros. Arte Déco e indústria. Brasil, décadas de 1930 e 1940. Anais 
do Museu Paulista. São Paulo. v.16. n.2. jul.- dez. 2008.

COSTA, Sabrina Studart Fontenele. Continuidade e permeabilidade urbana nos arranha-
céus modernos do centro de São Paulo. Pós: Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, v. 19, n. 31, p. 82-97, jun. 2012.

________. Relações entre o traçado urbano e os edifícios modernos no Centro de São 
Paulo. Arquitetura e Cidade (1938/1960). Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2010. 274 páginas.

file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/NNA9HC9LL7P6CUNVMTPXSUCRDEYVUBQ24BEP9R2R9DPVU4B343-04817?func=service&doc_number=002309142&line_number=0009&service_type=TAG%22);
file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/NNA9HC9LL7P6CUNVMTPXSUCRDEYVUBQ24BEP9R2R9DPVU4B343-04817?func=service&doc_number=002309142&line_number=0009&service_type=TAG%22);
file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/NNA9HC9LL7P6CUNVMTPXSUCRDEYVUBQ24BEP9R2R9DPVU4B343-04817?func=service&doc_number=002309142&line_number=0009&service_type=TAG%22);


1702

DAVI, Renata. Jacques Pilon, arquiteto empreendedor. Revista AU, São Paulo, ed. 176, 
Novembro 2008. Disponível em: http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/176/
artigo116503-1.aspx [Acesso em agosto de 2017].

FELDMAN, S. Planejamento e Zoneamento. São Paulo (1947-1972). São Paulo: Edusp, 
2005. 304 páginas.

HELM, Joanna. Recuperação e Modernização da Biblioteca Mário de Andrade / Piratininga 
Arquitetos Associados. ARCHDAILY Projetos, São Paulo, 14 de Março de 2012. Disponível 
em: http://www.archdaily.com.br/br/01-37814/recuperacao-e-modernizacao-da-biblioteca-
mario-de-andrade-piratininga-arquitetos-associados [Acesso em agosto de 2017].

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Unicamp, 1992. 504 páginas.

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O edifício da Biblioteca Mário de Andrade. Revista 
da Biblioteca Mário de Andrade, v.62, p.83-91, jun. 2006.

REIPERT, Hermann José. História da Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade. 
São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, Departamento de Cultura, Divisão de 
Bibliotecas, 1972. 84 páginas.

REIS FILHO, Nestor Goulart. São Paulo vila, cidade, metrópole. São Paulo: Restarq, Via 
das Artes, 2004. 326 páginas.

Revista Acrópole, n.50, 1942. 87 páginas.

ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de 
São Paulo. São Paulo: Studio Nobel: Fapesp, 1997. 242 páginas.

RUFINONI, Manoela Rossinetti. A cidade e seus bens culturais: a dimensão urbana da 
tutela na abordagem dos documentos internacionais. Revista Projeto História, v.40, 2010.

________. Preservação e Restauro Urbano: intervenções em sítios históricos industriais. 
São Paulo: Ed. Fap-Unifesp, Fapesp, 2013. 358 páginas.

PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Modernizada ou moderna? A Arquitetura em São Paulo 
nas décadas de 30 e 40. Revista Pós, n.9, 2001. 252 páginas.

http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/176/artigo116503-1.aspx
http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/176/artigo116503-1.aspx
http://www.archdaily.com.br/br/01-37814/recuperacao-e-modernizacao-da-biblioteca-mario-de-andrade-piratininga-arquitetos-associados
http://www.archdaily.com.br/br/01-37814/recuperacao-e-modernizacao-da-biblioteca-mario-de-andrade-piratininga-arquitetos-associados
file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/NNA9HC9LL7P6CUNVMTPXSUCRDEYVUBQ24BEP9R2R9DPVU4B343-05676?func=service&doc_number=001583771&line_number=0013&service_type=TAG%22);
file:///C:/Users/Renata%20Duarte/Downloads/javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/NNA9HC9LL7P6CUNVMTPXSUCRDEYVUBQ24BEP9R2R9DPVU4B343-05676?func=service&doc_number=001583771&line_number=0013&service_type=TAG%22);


1703

________. Modernizada ou moderna? A Arquitetura em São Paulo (1938-1945). Tese de 
Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1997.

PRADO JR., Bento. A biblioteca e os bares na década de 50. Revista da Biblioteca Mário 
de Andrade, São Paulo, n.50, 1992, p.16-18.

SÃO PAULO (Cidade). Lei n. 3427, de 19 de novembro de 1929. Código de Obras Arthur 
Saboya. 

________. Lei n. 13.430, de 13 de setembro de 2002. Plano Diretor Estratégico. 

________. Lei n. 16.050, de 31 de julho de 2014. Aprova a Política de Desenvolvimento 
Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002.

________. Lei n. 8.328, de 2 de dezembro de 1975. Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação 
do Solo.

________. Decreto nº 52.942, de 24 de janeiro de 2012. Institui o Programa Habitacional 
Renova Centro e os procedimentos para a sua implantação. 

________. CONPRESP, Resolução nº. 02/2017.

________. CONPRESP, Resolução de Tombamento n.37/1992.

SÃO PAULO (Estado). CONDEPHAAT, Processo n.51479/2005; Resolução SC n.82 de 
20.08.2013.

SEVERIANO, Luana Aparecida Neves. O serviço de informação ao cidadão (SIC) da 
Biblioteca Mário de Andrade: uma experiência a ser multiplicada. Dissertação de Mestrado. 
Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia, 2014. 195 páginas.

SILVA, Joana Mello de Carvalho. O arquiteto e a produção da cidade: A experiências de 
Jacques Pilon em perspectiva 1930-1960. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2010. 
302 páginas.



1704

SILVEIRA, F. C. J. N. Biblioteca pública, memória e discursos identitários: uma leitura 
sócio-histórica dos depoimentos colhidos pelo projeto Memória Oral da Biblioteca Mário 
de Andrade (BMA). Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, v. 5, n. 
1, 2012.

SIMÕES JÚNIOR, José Geraldo. Anhangabaú: história e urbanismo. São Paulo: Senac 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. 192 páginas.

SOMEKH, Nadia. Preservando o Patrimônio Histórico: um manual para gestores 
municipais. 1. ed. São Paulo: CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 2014. v. 1500. 
63 páginas.

Vídeo Arquiteturas: Biblioteca Mário de Andrade do canal SESC TV no YouTube. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=egkghu3EWNw [Acesso em agosto de 2017].

Vídeo Galeria da Arquitetura, Biblioteca Mário de Andrade, Piratininga, do canal 
GaleriaDaArquitetura no Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=iiQ37BDw9Us [Acesso em agosto de 2017].

VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: 
Lincoln Institute, 2001. 376 páginas.

VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. 
In: DEÁK, C., SCHIFFER, S. R. (Orgs.). O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: 
Edusp, 1999. p. 170-243.



A
na

is 
d

o 
X 

Se
m

in
ár

io
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Po

lít
ic

as
 C

ul
tu

ra
is 

06
 a

 0
9 

d
e 

m
ai

o 
d

e 
20

19
 •

 F
un

d
aç

ão
 C

as
a 

d
e 

Ru
i B

ar
bo

sa
 •

 R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 •

 B
ra

sil

1705

ENTRE MEIOS E FINS: CENTROS DE MEMÓRIA COMO 
POLÍTICA CULTURAL NO JUDICIÁRIO TRABALHISTA

Lucas Lopes de Moraes1

Belmiro Thiers Tsuda Fleming2

RESUMO: A proposta deste artigo é analisar o desenvolvimento de políticas de 
incentivo à criação de centros de memória nos órgãos do Judiciário brasileiro, 
especialmente na Justiça do Trabalho. Propõem-se tratar tais iniciativas como 
formas de ações/políticas culturais no contexto das instituições públicas, e por 
isso é apresentado um breve panorama do processo de consolidação do conceito de 
política cultural, assim como, das transformações na legislação de gestão documental 
e memória no Judiciário e seus impactos na formalização das diretrizes para a 
guarda e preservação do acervo permanente dessas instituições. Por fim, é descrito 
o processo de implantação e consolidação do Centro de Memória do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, propondo-se uma reflexão sobre os impactos 
de tais iniciativas na cultura institucional e suas potencialidades na ampliação das 
ações e no reconhecimento do papel dessa organização na sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: política cultural, centro de memória, judiciário

INTRODUÇÃO

MPT pede transferência de documentos do Ministério do 

Trabalho para Arquivo Nacional

Com possível extinção da pasta, preocupação é evitar perda de 

informações relevantes sobre história trabalhista desde 19303.

 No final do ano de 2018, com as propostas do presidente recém-eleito, que 
incluíam a dissolução do Ministério do Trabalho, com sua junção à outra pasta 
ministerial, iniciaram-se as movimentações do Ministério Público do Trabalho para 

1  Mestre e doutorando em Antropologia Social pelo Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social da USP, graduado em Ciências Sociais pela Unesp, campus de Araraquara-SP, 
membro do Núcleo de Antropologia Urbana da USP e pesquisador do Centro de Memória do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, e-mail: lucas.moraes@trtsp.jus.br.
2 Graduado em Ciências Sociais pela UNESP, campus de Marília-SP, pesquisador do Centro 
de Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/São Paulo, e-mail: belmiro.fleming@
trtsp.jus.br.
3 Procuradoria-Geral do Trabalho. MPT pede transferência de documentos do Ministério 
do Trabalho para Arquivo Nacional, MPT Notícias - Portal do Ministério Público do Trabalho, 20 de 
dezembro, 2018.  Disponível em: <http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/
mpt-noticias/aed2c5bf-8b5f-4db0-ad86-f2a5052123b3>. Acesso em: 12 de fevereiro, 2019. 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/aed2c5bf-8b5f-4db0-ad86-f2a5052123b3
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/aed2c5bf-8b5f-4db0-ad86-f2a5052123b3
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assegurar a guarda adequada do acervo permanente do órgão4. Na reportagem supracitada, o 
procurador-geral do trabalho afirma: “É fundamental que se adotem medidas concretas para 
preservação deste patrimônio cultural, cuja gestão e organização se tornarão mais difíceis tendo 
em vista a possível extinção do Ministério do Trabalho como órgão unitário”, e ainda: “Trata-se 
da preservação da memória nacional. É imperioso a qualquer nação que cuide da sua história”. 
O apelo do procurador-geral é emblemático das tendências recentes na Administração Pública 
Federal, que ao longo das últimas duas décadas têm demonstrando crescente preocupação 
em relação à gestão documental e à elaboração de políticas de guarda e preservação de seus 
acervos. Contudo, o caso do Ministério do Trabalho levanta mais questionamentos, relativos 
à necessidade de pesquisa e divulgação de tais acervos, que apenas armazenados em seus 
arquivos não são capazes de efetivar todas as suas potencialidades de gerar reflexões sobre a 
instituição custodiadora e a importância da sua atuação.

 Como aponta a antropóloga Mary Douglas, as instituições lembram-se e se esquecem, 
por meio de um processo seletivo, que determina os modelos de pensamento, costumes e 
valores de um determinado grupo (DOUGLAS, 2007). Tais estruturas, produzidas ao longo 
do tempo, conformam a base daquilo que costumamos definir como sociedade e estabelecem 
as diretrizes das nossas instituições/organizações sociais, essas menos abrangentes e mais 
concretas, que as “instituições” definidas por Douglas5. Esse processo de “esquecimento 
institucional” perpassa tal mobilização seletiva dos elementos da memória, que precisam ser 
organizados e preservados, no sentido de disponibilizar um repertório acessível, que possa 
servir de subsídio para a autorreflexão e compreensão da organização em relação ao seu papel 
social e sua importância no contexto em que está inserida. Em outras palavras, uma organização 
que não preserva sua memória estará fadada ao esquecimento, ficando vulnerável a eventuais 
transformações políticas.

 Nesses termos, a proposta deste artigo é analisar o desenvolvimento de políticas de 
incentivo à criação de centros de memória nos órgãos do Judiciário brasileiro, especialmente 
na Justiça do Trabalho, órgão que também tem sofrido ameças de extinção pelo atual governo. 
Propõe-se tratar tais iniciativas como formas de ações/políticas culturais no contexto das 
instituições públicas, e por isso é apresentado um breve panorama do processo de consolidação 
do conceito de “política cultural”, assim como, das de transformações na legislação de gestão 
documental e memória no Judiciário, seus impactos na formalização das diretrizes para a 
guarda e preservação do acervo permanente dessas instituições e no investimento em pesquisa 
e divulgação da memória. Por fim, é descrito o processo de implantação e consolidação do 
Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/São Paulo, no qual atuam 

4  Por meio de Medida Provisória (890 de 1º de janeiro de 2019), o presidente Jair Bolsonaro reorganizou as 
pastas ministeriais e extinguiu o Ministério do Trabalho, que teve suas competências distribuídas entre as demais 
pastas.
5 Mary Douglas, ao falar das instituições refere-se ao conjunto de relações e valores que podem ser definidos 
como estruturas sociais, que por sua vez conformam uma noção de sociedade, ou seja, aquilo que definimos 
usualmente como instituições ou organizações públicas seriam produto de tais estruturas sociais.
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os autores do artigo, propondo-se uma reflexão sobre os impactos de tais iniciativas na cultura 
institucional e suas potencialidades na ampliação das ações e no reconhecimento do papel 
dessa organização na sociedade brasileira.

ENTRE POLÍTICAS CULTURAIS E MEMÓRIA

 A gênese das políticas culturais no ocidente é assunto largamente estudado 
academicamente, e, embora longe de um consenso entre os intelectuais, existem pontos de 
convergência em efemérides entre os anos 30 e 60 que podem ser considerados como grandes 
marcos na discussão do tema. Rubim (2009), analisando Xan M. Bouzadas Fernandez, destaca 
as iniciativas político-culturais da Segunda República Espanhola (nos anos 30); a instituição 
do Arts Council na Inglaterra (na década de 40) e a criação do Ministério dos Assuntos 
Culturais da França (em 1959). Dessas três iniciativas, o Ministério dos Assuntos Culturais 
da França seria a experiência de melhor exemplo de políticas culturais estatais, pelo nível 
de sua institucionalização e abrangência. No Brasil, como destaca Rubim (2007), traçar uma 
genealogia das políticas culturais é tarefa complexa, uma vez que a bibliografia sobre o assunto 
revela-se “(...) dispersa, fragmentada, desigual e impregnada de atenções e silêncios. (ibid., 
p. 12)”. Mesmo com essa ressalva, o autor indica como marcos na instituição das políticas 
culturais brasileiras as experiências da passagem de Mário de Andrade no Departamento 
de Cultura da Prefeitura de São Paulo, e a implantação do Ministério da Educação e Saúde 
(1930), em especial o período em que Gustavo Capanema chefiou o ministério, de 1934 a 1945. 
Essas experiências serviram para ampliar o conceito de cultura, incluir outras regiões do país 
na discussão cultural (com a expedição para pesquisas folclóricas ao Norte e Nordeste), e o 
acolhimento de diversos intelectuais em órgãos do governo varguista. Nesse último aspecto, 
Rubim destaca que esse movimento inaugurador da gestão de Capanema foi “(...) esteticamente 
modernista, e politicamente conservador (...) (ibid., p. 16)”, revelando os paradoxos que 
permeavam as políticas culturais no Brasil, e que irão se estender até as políticas mais recentes. 

 Mesmo que as políticas culturais comandadas pelo Estado possam incorrer 
na centralização e elitização da cultura, orientando o acesso consumo de bens culturais 
determinados, valorizando o trabalho de uma elite mais consolidada e de viés político consoante 
ao status quo, não se pode ignorar a necessidade de um plano de políticas culturais estatais. Há 
de se considerar também que, atualmente, a discussão de políticas culturais tende a considerar 
a cultura em sua cotidianidade, descentralizando as intervenções culturais, expandido o 
conceito de cultura para além dos seus centros tradicionais. Nesse sentido, fortalece-se a ideia 
de identidade cultural, de pertencimento de grupos locais/regionais, emergindo demandas 
político-sociais a partir degrupos outrora ignorados.
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 Na definição de Teixeira Coelho (1997), políticas culturais podem ser encaradas:

(...) como programa de intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades 
privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais 
da população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. Sob 
este entendimento imediato, a política cultural apresenta-se assim como o conjunto de 
iniciativas, tomadas por esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e 
o uso da cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento 
do aparelho burocrático por elas responsável. (ibid., p. 292)

 Assim, qualquer que seja a diretriz da política cultural, ela sempre encerra em si uma 
finalidade (um objetivo, alinhado ao planejamento da entidade que a promove), mesmo que 
vise à democratização da cultura, à difusão do patrimônio cultural e ao favorecimento do 
desenvolvimento cultural. Nesse sentido, cabe ressaltar que, se em um momento as primeiras 
ações de políticas culturais estavam associadas ao desenvolvimento de um conceito de nação, 
na articulação constante entre o binômio cultura e estado nacional, atualmente, as políticas 
culturais tendem a visar a ações mais localizadas e pulverizadas, dando voz a pequenos 
grupos, outrora marginalizados. Importante lembrar que políticas inseridas no contexto de 
uma sociedade de consumo, globalizada, ao mesmo tempo que demanda que diferentes 
grupos culturais sejam ouvidos, incentiva o consumo cultural enquanto mercadoria, exigindo 
indicadores de “lucro” e “sucesso” de políticas culturais. Como afirma Ventura (2005, p. 84): 
“A globalização inevitavelmente amplia e fragmenta as demandas por políticas e lhes impõe 
outras estratégias de justificação, sejam elas ao nível discursivo ou na produção de indicadores 
econômicos e de consumo”.

 Essa mudança do aspecto macro de políticas culturais, de uma diretriz nacional, para 
o desenvolvimento de políticas culturais em esferas mais fragmentadas, a nível mais local 
e de consumo cultural, desenham o complexo cenário das políticas culturais na atualidade. 
Por certo, discutir políticas culturais é transitar entre campos diversos das ciências sociais 
aplicadas, tangenciando aspectos de relações de poder e dominação. Nesse sentido, o Estado 
e seus órgãos não podem se furtar da tarefa de definir e implantar políticas culturais de 
caráter educacional e emancipatório, lutando contra os aspectos puramente mercadológicos 
do consumo cultural.

Não é aceitável, portanto, que o Estado abdique de suas responsabilidades como 
instituição republicana e democrática na coordenação dos processos educacionais e 
culturais. Traduzindo: se, no governo democrático e popular, o Estado não coordena 
suas políticas educacionais, culturais, ambientais e de comunicação apontadas para a 
formação de sua juventude e afirmação do novo projeto nacional estará se condenando 
à inépcia e ao conservadorismo. O mercado não fará por ele. (TIERRA, 2005, p. 142)

As “três tristes tradições” das políticas culturais no Brasil, como aponta Rubim (2015)6, 
desembocam em um momento atual de instabilidades, caracterizado pela ausência de políticas 

6  O autor apresenta “três tristes tradições”: ausências, autoritarismos e instabilidades. As “ausências” se 
referem ao período do Brasil colônia até 1930, quando não existiam políticas culturais institucionalizadas; os 
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permanentes, descontinuidades administrativas e o desmantelamento do papel das instituições 
públicas na promoção e financiamento de ações culturais. Por isso, normas e recomendações, 
oriundas da atuação de órgãos fiscalizadores e de setores do Executivo e do Judiciário, fazem-
se importantes, pois trazem a estabilidade e os nortes para a implantação de políticas culturais 
no setor público, além de permitir a perenidade de ações, que deixam de ser tão vulneráveis 
às mudanças nos corpos diretivos das instituições.

 No ramo do Judiciário especificamente, a atuação dos diversos órgãos das esferas 
federal e estadual é caracterizada pela prestação jurisdicional, constituída principalmente pelo 
processamento de ações de sua competência. Ainda, políticas de gestão documental e arquivo, 
são frequentemente pensadas como formas de realizar a manutenção do papel comprobatório 
dos acervos correntes e permanentes, e estabelecer diretrizes para a guarda e descarte, diante 
da imensidão dos documentos produzidos pelas diferentes instâncias e ramos do Judiciário. 
Com a Constituição de 1988, ao inserir em seu artigo 216 os documentos como parte do 
patrimônio cultural brasileiro, indicando sua salvaguarda e difusão, começa-se a desenhar um 
movimento legislativo em prol da gestão arquivística e de memória. A década de 1990 inicia-
se com a edição de legislação específica e detalhada para a gestão documental e arquivística, 
voltada prioritariamente às funções primárias e comprobatórias dos documentos pertencentes 
aos acervos dos órgãos públicos e privados. A lei nº 8.159, de 1991, dispõe sobre a Política 
Nacional de Arquivos Públicos e Privados, propondo definições e algumas obrigações desses 
órgãos de forma panorâmica, lacuna que só será preenchida com a sua regulamentação, em 
2002, por meio do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro7. Políticas de pesquisa e divulgação desses 
acervos permanecem tímidas e esporádicas e não se estendem de forma consistente a ações 
de promoção da imagem, história e memória das instituições detentoras desses arquivos.

 Como apontam Dias (2013) e Marques (2005, 2007), na década de 1990, a preocupação 
com a preservação dos acervos e da história dos diferentes ramos do Judiciário brasileiro adveio 
principalmente de trabalhos realizados por iniciativa de centros de pesquisa e pesquisadores 
externos. Somente nos últimos 20 anos as instituições do Judiciário voltaram-se para a 
consolidação de uma política de preservação, organização e divulgação dos seus acervos, e 
mais que isso, para a produção de conhecimento sobre essa massa documental acumulada, 
que tem se desdobrado em trabalhos voltados ao resgate e reconstituição da memória. Em 
relação à gestão documental, no início dos anos 2000, o Tribunal Superior do Trabalho publica 
resoluções administrativas que instituíram um Programa de Gestão de Documentos e comissões 
permanentes para debater o assunto, uniformizando, em 2002, os procedimentos no âmbito 
da Justiça do Trabalho relacionados às questões técnicas de guarda, avaliação e eliminação 
de autos. 

“autoritarismos”, dizem respeito aos períodos de governos autoritários e suas parcas políticas culturais impositivas; 
e as “instabilidades” são a fragilidade e falta de continuidade nas políticas culturais atuais.
7  Tal decreto se ateve em estabelecer a competências do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) e 
do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), definir o conceito de documentos e arquivos públicos, assim como 
estabelecer de maneira superficial os critérios de avaliação e guarda documental.
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 Nesse contexto, apesar de ainda não existirem bases legais bem definidas, surgem 
iniciativas pioneiras no interior do Judiciário brasileiro, como o Projeto Memória do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul em 1998, que, em 2002, ganhou instalações próprias, sendo 
transformado no Memorial do Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, passando a figurar 
como um dos primeiros espaços voltados ao resgate da memória do Judiciário. Na Justiça do 
Trabalho, o primeiro registro de um Centro de Memória é no TRT-19 (Alagoas), instituído em 
1994, e inaugurado em 1996, a partir da doação do acervo particular do magistrado Pontes de 
Miranda, unidade que mais tarde receberia atribuições voltadas à gestão documental e memória 
da instituição. Já no início dos anos 2000, nota-se uma tendência na fundação de centros de 
memória e memoriais na grande maioria dos regionais trabalhistas, seguindo uma tendência 
nacional dos demais ramos da Justiça, destacando-se o: Centro de Memória do TRT-3 (Minas 
Gerais), em 1999; Memorial da Justiça do Trabalho do TRT-7 (Ceará), em 2000; Memorial do 
TRT-4 (Rio Grande do Sul), em 2003, Centro de Memória do TRT-15 (Campinas), em 2004; 
Centro Cultural do TRT-1 (Rio de Janeiro), em 20068.

 No ano de 2006, surge a primeira iniciativa coletiva no interior do Judiciário Trabalhista 
na área, com a realização do I Encontro Nacional da Memória da Justiça do Trabalho, em 
Porto Alegre/RS. Do evento, sai uma carta, aprovada na plenária, na qual são propostas 
medidas como: a suspensão da eliminação de autos findos até que sejam revistas as tabelas de 
temporalidade e o incentivo dos Regionais à formalização de parcerias entre seus centros de 
memória e entidades públicas para a pesquisa e preservação da memória institucional. No bojo 
desses encontros, no mesmo ano é fundado o Memojutra – Fórum Nacional Permanente em 
Defesa da Memória da Justiça do Trabalho. O enfoque inicial dos eventos era principalmente 
questões ligadas à guarda e preservação e às diretrizes para a migração do processamento das 
ações para o meio digital. Gradualmente, os temas da pesquisa e da divulgação dos acervos, 
assim como da memória da Justiça do Trabalho, ganha corpo, e, nos dias de hoje, é um dos 
temas recorrentes nos encontros semestrais realizados.

 Contudo, somente em 2011, em ato conjunto do CSJT e TST de nº 11, é instituído o 
Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho (Proname), que traz, em 
suas determinações, noções ligadas à consolidação da memória institucional, preservação 
aliada à divulgação dos acervos, e o fomento da pesquisa sobre temas relacionados à história e 
à evolução do direito e da Justiça do Trabalho. Tal ato consiste em um mecanismo jurídico que 
implanta, de fato e de forma consistente, uma política institucional nos termos de uma política 
cultural, que passa a indicar explicitamente atividades condizentes com aquelas desenvolvidas 
pelos centros de memória. Até então, a maior parte das iniciativas de normatização técnica 
e conceitual tinham se voltado aos arquivos e à guarda e gestão documental, colocando os 
centros de memória (e memoriais) na periferia das ações institucionais.
8  É importante salientar, que é somente em 2008, por meio da Resolução nº 28, que o Conarq vai estabelecer 
as diretrizes básicas da gestão documental nos órgãos do Poder Judiciário, que aponta como tais iniciativas de 
regionais da justiça dos estados e da trabalhista partiram de demandas institucionais localizadas e sem respaldo dos 
órgãos superiores, tanto aqueles ligados à arquivística como ao próprio Poder Judiciário.
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 Outra inovação da legislação da área foi o ato conjunto nº 37/2011 TST e CSJT, que 
instituiu o Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho 
(CGMNac-JT), prevendo que tal comitê passaria a auxiliar na elaboração de políticas e planos 
estratégicos voltados ao resgate da memória da Justiça do Trabalho. Tais determinações 
formais abriram a possibilidade das iniciativas ligadas aos centros de memória integrarem 
os planos estratégicos dos Tribunais e assim deixarem de ser atividades isoladas das demais, 
transformando-se em política transversal dessas instituições9. Por sua vez, museus, arquivos 
e bibliotecas são amplamente reconhecidos como setores importantes no interior dos órgãos 
públicos e possuem um léxico estabelecido, que, da perspectiva da administração pública 
consegue estabelecer relações com os demais setores das instituições que integram, além 
de terem atividades facilmente inteligíveis para o público interno e externo. Como defende 
Marques (2007), as bibliotecas e os arquivos teriam como principal função “comprovar e 
informar” por meio do amplo acesso aos seus acervos, o que aponta a importância da criação 
de centros de memória no Poder Judiciário, tendo em vista que suas funções são, “além de 
informar e instruir” também “(…) provar, resgatar a memória e, principalmente, interagir 
com a sociedade” (ibid., p. 34). E ainda mais, o centro de memória possui o caráter de ponto 
de difusão tanto da história da instituição, quanto do seu papel na sociedade, ampliando seu 
reconhecimento e incrementando suas atividades: “A informação em um centro de memória 
transcende a sua natureza administrativa e institucional, agregando-se a ela um valor cultural 
e histórico que não se restringe só ao órgão a que o centro está vinculado e suas atividades 
primárias” (MARQUES, 2007, p. 36).

 Nesse sentido, como aponta Gabriela Silva (2016), deve-se considerar que toda política/
ação de caráter cultural diz respeito a uma gramática que nomeia e consolida, antes de tudo, formas 
de ação política no interior das instituições. Centros de Memória são recentes, considerando 
que as primeiras experiências no Judiciário nacional remontam à segunda metade da década 
de 1990, e suas atividades são pouco previstas nos planos estratégicos das instituições, que, 
no setor público, encontram grande dificuldade em legitimar, até internamente, a realização 
de ações que não estejam explicitamente ligadas à sua atividade-fim. Por isso, a importância 
na proliferação de seus campos de ação, e das bases legais de seu funcionamento, no sentido 
de produzir um léxico que possa consolidar suas atividades e expandir cada vez mais sua 
interlocução com a sociedade e com a própria instituição da qual faz parte.

 O processo judicial produz documentos que, na acepção de Ana Maria Camargo (2003), 
possuem no seu cerne o papel probatório como representação e corporificação da ação que os 
geraram. Nesse sentido, seu valor secundário é pouco reconhecido na perspectiva da prestação 
jurisdicional. Por isso, a diversificação das opções estratégicas da instituição, ao investir 
em pesquisa e divulgação do acervo permanente, como aponta Biancamano (2005), permite 

9 Há de se destacar que em 2012 entra em vigor a Lei de Acesso à informação (Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011), que criou mecanismos que permitiram a pessoas físicas e jurídicas terem acesso à informações 
de órgãos públicos sem a necessidade de apresentar motivação.
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que os documentos arquivísticos tenham seu valor secundário evidenciado. A atenção dada 
aos arquivos intermediários em comparação aos arquivos permanentes, também passa a ser 
relativizada, frente a crescente atuação dos centros de memória.

 Existem práticas culturais que necessitam de um tempo mais longo para alcançarem 
resultados. As preocupações com a gestão documental e arquivística no Judiciário Trabalhista, 
frequentemente, são voltadas à organização dos acervos intermediários, à logística de documentos 
e efetivamente ao armazenamento e guarda, limitando as potencialidades dos arquivos públicos. 
A institucionalização de uma política voltada à produção de conhecimento sobre essa massa 
documental e a vinculação dessa produção com a constituição de uma política institucional 
focada na dimensão cultural desses acervos é uma iniciativa que cria espaços de referência 
de pesquisa e “lugares de memória” da instituição. Na definição de Pierre Nora (1993), 
tais “lugares de memória” são resultados da sistematização de diferentes suportes para a 
memória coletiva, que transcendem a vivência e a experiência particular das pessoas, e que 
podem ser vistos, no caso dos centros de memória, como ponto central de todo movimento 
de transformação da instituição. Daí a importância de tais ações, pois, como enfatiza Calabre 
(2007), das disposições legais e das obrigações e responsabilidades da instituição, passa-se 
a um fundamento político-cultural de tais práticas, ampliando assim o escopo de atuação da 
instituição e reformulando a sua própria noção de atividade-fim. Multiplicam-se os “ativos 
culturais” (ibid., p. 13) da instituição, pois ao mesmo tempo em que centros de memórias e 
memoriais se consolidam, arquivos e bibliotecas também passam a ganhar maior visibilidade 
para o público interno e externo.

 Ao comparar as políticas museológicas e arquivísticas com o papel dos centros de 
memória nas instituições públicas, Aldabalde e Grigoleto (2016) apontam como, da perspectiva 
da administração e da definição das atribuições, elas se confundem e, em muitos casos, são 
desenvolvidas pelos mesmos setores, indiscriminadamente. Isso se justificaria pela confusão 
entre os termos “arquivo” e “memória”, entendidos como sinônimos, sendo privilegiada a guarda 
e organização dos acervos em detrimento de outras atividades. Para os autores, a junção entre 
memória e arquivo, muito comum no discurso corrente sobre a gestão documental em acervos, 
é precipitada e precisa ser pensada a partir de suas práticas e finalidades. O arquivo também 
pode ser considerado um lugar de memória, contudo, sua finalidade de guarda e preservação 
não é, por si só, um “ativador” das memórias contidas nos documentos. O arquivo é uma das 
bases que compõe a “memória praticada” de uma instituição (ALDABALDE; GRIGOLETO, 
2016).

 De um papel apenas comprobatório, acervos do Judiciário ganham importância como 
fonte de pesquisa, produção de conhecimento e elemento fundamental da produção de políticas 
culturais internas e externas10. Permite-se também a ampliação do conceito de atividade-fim 
10  Interessante salientar que o acervo histórico de vários órgãos da Justiça do Trabalho já foram nominados 
no Programa Memória do Mundo da Unesco. O acervo do TRT-4 (Rio Grande do Sul), nominado em 2013; do 
TRT-6 (Pernambuco), nominado em 2012; do TRT-3 (Minas Gerais), nominado em 2015 e do TST, nominado em 
2016. 
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da instituição. Da mesma forma, ao reconstituir a história da instituição e reunir memórias 
relativas às trajetórias de pessoas e coisas, evidencia sua importância como ramo do Judiciário 
e seu papel histórico na sociedade brasileira. Faz-se da instituição ponto de inflexão sobre 
a produção de conhecimento sobre o direito, as instituições brasileiras e a produção de uma 
cultura organizacional voltada à valorização da atuação e trajetória de servidores, magistrados 
e jurisdicionados.

Portanto, a documentação administrativa, os processos judiciais, as histórias das 
pessoas que compõem o Poder Judiciário, alinhada a das que buscam a prestação de 
seu serviço, formam a Memória da Instituição, a sua identidade, constituindo, por 
corolário lógico, informação valiosa que deve ser adequadamente preservada; não 
sendo por outra razão que possuem proteção especial conferida pela Carta Magna, 
traduzindo-se em patrimônio histórico e cultural brasileiro. (DIAS, 2013, não paginado)

AS ATIVIDADES DO CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2

 Conforme apontado (em seção anterior do artigo), é possível notar crescente atenção 
para a área de gestão arquivística e memória na Justiça do Trabalho no começo dos anos 
2000. Tal movimento reverbera por diferentes Tribunais Regionais. Os primeiros sinais no 
TRT-2 revelam-se no ano de 2002, quando há a inauguração do Memorial do TRT-2, “com o 
objetivo de resgatar a história da Justiça do Trabalho, especialmente do TRT da 2ª Região” 
(TRIBUNAL..., 2002, p. 19). O memorial, em fato, era uma exposição de objetos, fotos e 
documentos, que utilizava o prédio da sede do Tribunal e suas seções como parte de seu 
roteiro de visitas. Era uma forma de demonstrar a história do Regional e a evolução do seu 
funcionamento até a atualidade.

 O movimento da exposição aproveita-se da inauguração do Espaço Cultural do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, ocorrido em 2001, “(...) destinado a exposições artísticas 
e eventos literários e culturais de qualquer natureza, valorizando e divulgando a produção 
intelectual de juízes, servidores e da comunidade em geral” (TRIBUNAL..., 2001, p. 20), 
que eclodiu em uma série de pequenos eventos culturais dentro do Regional, como o I e o II 
Festival de Talentos do Judiciário Trabalhista (2001 e 2005, respectivamente); a formalização 
do Coral da instituição (oficializado pelo ato GP nº 07/2003); e diversas exposições de arte 
abertas ao público no espaço recém-inaugurado. O maior tribunal trabalhista do Brasil, que 
fora fundado em 1941, começava a incluir em sua agenda a cultura e a memória, não apenas 
para seus funcionários, mas também para os jurisdicionados e advogados. No entanto, enquanto 
a gestão documental consolida-se como elemento estratégico da atividade-fim do Tribunal, 
com a formalização da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (publicado no 
ato GP nº 28/2006)- com a participação ativa dessa comissão em grupos de trabalho e estudo 
de gestão documental de órgãos superiores -, a memória é considerada como parte dessa 
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gestão documental, de viés mais pragmático, direcionada para soluções de logística, guarda 
e eliminação de documentos. Assim, paulatinamente, as ações culturais promovidas pelo 
Regional vão se enfraquecendo e mitigando. 

 As discussões sobre memória institucional sob um viés mais cultural voltam à tona 
com a edição do ato GP nº 20/2017, de 26 de junho de 2017. Como parte das ações de 
uma reestruturação administrativa, a Seção de Arquivo Histórico, Memória e Instrumentos 
Arquivísticos, subordinada até então à Secretaria de Gestão da Informação, Projetos e Normas, 
é colocada junto à estrutura da Biblioteca do Regional, vinculada à Escola Judicial. Tal 
estrutura permanece até a edição do ato GP nº 37/2017, de 16 de outubro de 2017, vinculando 
a seção ao Gabinete da Presidência. O próximo passo seria definir melhor as suas atribuições 
dentro de um escopo de promoção da cultura institucional, de preservação e divulgação de 
sua memória, sendo efetivamente realizado no ato GP nº 40/2018, de 19 de setembro de 2018. 
Tal ato define melhor as atribuições do setor, que passa a se chamar Centro de Memória do 
TRT-2. Enquanto o movimento de consolidação do Centro de Memória desenhava-se dentro 
da estrutura do Tribunal, é reunida uma equipe pequena de servidores das áreas de história, 
comunicação social, antropologia e sociologia. 

 As primeiras ações do setor debruçam-se sobre o acervo histórico do Tribunal, 
promovendo o acesso aos processos de guarda permanente por meio de plataforma digital, 
além de realizar sua catalogação para facilitar a indexação, fomentando pesquisas acadêmicas 
na área. Ações locais são realizadas para conscientizar servidores e magistrados da importância 
da guarda permanentemente de processos de cunho histórico, por meio da campanha do 
“Selo Acervo Histórico”. Exposições e textos, frutos de pesquisa no acervo de processos e 
objetos, narram a importância de categorias laborais na luta por mais direitos e da ação do 
próprio Tribunal nessa história. Ações com aposentados, por meio do projeto de história oral 
também são iniciadas, fortalecendo e resgatando a ideia de que a própria instituição é um 
continuum das existências das pessoas que passaram por ela, de servidores a jurisdicionados. 
Como se pode ver, os projetos e produtos realizados pelo Centro de Memória têm alcance e 
impacto cultural/educativo para além de seu público interno, alcançando usuários da Justiça 
do Trabalho, pesquisadores e servidores aposentados. Todas essas ações convocam diferentes 
agentes sociais para auxiliar a ordenar a memória social em torno de uma instituição. Na 
conceituação de Gilberto Velho (1994, p. 103), a memória “(...) é fragmentada. O sentido de 
identidade depende, em grande parte, da organização desses pedaços, fragmentados de fatos 
e episódios separados. O passado, assim, é descontínuo”. Assim, essa descontinuidade da 
memória ganha sentido na interação entre a memória da instituição e das pessoas.

 Por certo que o centro de memória é pautado pela ação interdisciplinar, cruzando 
fronteiras entre a memória institucional, educação, cultura e bem-estar de seu público, balizado 
por uma política cultural que visa a modernidade da disseminação conhecimentos culturais e 
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históricos por meio de seu acervo e ações, auxiliando na disseminação da importância sobre a 
Justiça do Trabalho. Nesse aspecto, aplica sobre a sociedade os preceitos da Carta Magna para 
além das suas atribuições primais, de julgar as lides trabalhistas, favorecendo o conhecimento 
jurídico e histórico para que a sociedade em seu entorno pratique e exija cidadania. Encarar 
o centro de memória como um vetor institucionalizado de consolidação de uma política 
cultural voltada para a manutenção da memória local é reconhecer a importância política da 
memória, tratar a memória como um instrumento social. Assim, o fortalecimento da memória 
institucional do Tribunal é uma forma de resistir à dissolução dos vínculos de importância e 
necessidade da instituição na sociedade contemporânea, diante dos ataques constantes contra 
os trabalhadores e a Justiça Trabalhista. 

 Em seu breve período de existência, o Centro de Memória do TRT-2 conseguiu expandir 
seu raio de ação e, aos poucos, vem estabelecendo vínculos internos e tornando inteligíveis suas 
ações para a própria instituição da qual faz parte. As parcerias com a Secretaria de Comunicação 
do TRT-2, por exemplo, têm permitido a frequente publicação de textos, artigos e postagens em 
redes sociais sobre temas ligados ao acervo histórico e às trajetórias de servidores e magistrados 
do Regional, atraindo assim, a atenção do público interno e angariando contribuições para as 
ações do Centro; sua relação próxima com o setor de Arquivo tem contribuído para a intensiva 
atuação junto ao acervo histórico, e as atividades desenvolvidas sobre o resgate da memória 
têm mobilizado servidores e magistrados, que contribuem com itens de seus acervos pessoais 
e com indicação de colegas que possam contribuir com as atividades do Centro de Memória 
do TRT-2.

 Existe um trabalho ligado à gestão documental que se atém à descrição do acervo 
de processos, documentos administrativos e itens iconográficos, a partir da aplicação da 
Nobrade11, e à disponibilização dessas informações em uma plataforma digital, por meio da 
qual o acervo permanente da instituição têm sido disponibilizado ao público externo12. Essa 
ferramenta informatizada também funciona como um portal, no qual é possível ter acesso a 
todo o conteúdo produzido pelo Centro de Memória. Integra esse projeto a página “Memórias 
Trabalhistas”13, na plataforma Wordpress, na qual são publicados artigos sobre a história da 
Justiça e do Direito do trabalho, curiosidades, histórias de personagens (juízes, servidores, 
advogados), fruto das pesquisas documentais e bibliográficas da equipe, além de atualizações 
do setor. 

 Todas essas atividades são realizadas aliadas a atividades de organização, catalogação 
e descrição do acervo permanente, de acordo com as normas arquivísticas vigentes, para 
assim tornar acessíveis as informações dessa massa documental a pesquisadores externos. 
11  A Nobrade foi aprovada pela Resolução nº 28 do CONARQ, estabelecendo diretivas para a descrição 
no Brasil, de documentos arquivísticos, compatíveis com as normas internacionais em vigor, visando facilitar o 
acesso e o intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional.
12 Centro de Memória Virtual do TRT-2: https://memorial.trtsp.jus.br/memorial/
13 Memórias Trabalhistas do TRT-2: https://memoriatrt2.wordpress.com/
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Gradualmente o Centro de Memória tem despertado o interesse de pesquisadores vinculados 
a universidades, e sua equipe tem se aprofundado na pesquisa sobre a história do Regional, 
mobilizando temas caros ao direito trabalhista e ao processo de formação das instituições 
públicas brasileiras.

 Contudo, a atuação da unidade lida diariamente com incompreensões e confusões, 
intrínsecas às características de suas ações no interior de um órgão do Judiciário. Esbarra-se 
com uma política institucional consolidada, focada na busca pela excelência na prestação 
jurisdicional e celeridade no processamento das ações. Falar sobre história e memória é mobilizar 
categorias pouco correntes na prática cotidiana de setores necessariamente burocratizados e 
técnicos. Da mesma forma, a imagem da instituição construída pelo jurisdicionado liga-se 
a uma visão utilitarista do processo, do direito e da lei. Esses fatores contribuem para que 
o Centro de Memória seja colocado como setor acessório em relação à função social da 
instituição, resultado direto da ausência de políticas culturais no interior das instituições 
públicas brasileiras, ainda mais daquelas que atuam em áreas supostamente técnicas.

 Um dos pontos que interferem diretamente nessa interlocução interna e externa é a 
ausência de pontos do Planejamento Estratégico do Regional que se aproximem às atividades 
realizadas pelo Centro de Memória14. O Planejamento Estratégico é um instrumento de 
gestão, que, nas últimas décadas, tornou-se elemento fundamental da administração pública, 
por aglutinar a missão, objetivos e projeções futuras de uma instituição (CHIAVENATO; 
SAPIRO, 2009). Nele estão previstas todas as atividades da instituição e a sua conceituação, 
no sentido de estabelecer os parâmetros das ações de cada setor e as formas de avaliação dos 
resultados alcançados. No caso do TRT-2, entre os objetivos estratégicos desse planejamento, 
ainda não consta um que se enquadre às atividades de um centro de memória, o que cria 
obstáculos burocráticos e limitações para as atividades desenvolvidas. Essa questão, porém, 
é recorrente em outros Regionais, o que levou o Memojutra, em 2007, a expedir um ofício a 
todos os órgãos da Justiça do Trabalho, sugerindo que as áreas de gestão documental, memória 
e arquivos fossem contempladas nos planos estratégicos dos Regionais, alinhando-se assim, 
às recomendações conjuntas do TST e do CSJT.

 Esses impasses são ilustrativos de um processo de reflexão interna institucional, do 
qual um Centro de Memória é parte importante. No caso do TRT-2, a existência recente de 
um Centro de Memória vem suscitando experiências e levantando questões sobre o papel 
da instituição, que gradualmente tem chamado a atenção de outros setores e despertado o 
interesse e o incentivo do corpo diretivo. Como defende Gabriela Toledo Silva (2016), uma 
política cultural é caracterizada pela consolidação de um léxico de ação, que, no interior de 
uma instituição, precisa estabelecer interlocuções e se fazer inteligível no contexto de uma 
cultura institucional já enraizada, pois, da perspectiva mais prática da atuação para a boa 

14 No Planejamento Estratégico do TRT-2, o termo “gestão documental” aparece apenas em um objetivo, 
enquanto a “memória” não é citada: “Considera o estabelecimento das melhores práticas de comunicação da 
estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos” (PEI 2015-2020).
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prestação jurisdicional, o TRT-2 tem, ao longo do tempo, demonstrado excelência, batendo 
recordes de produtividade e celeridade no processamento de ações15. Ainda, no decorrer 
de sua trajetória como instituição pública foi fundamental para a consolidação do Estado 
Democrático de Direito e a garantia de relações de trabalho mais justas no Brasil.

 Berger e Luckhman (2014), ao analisarem os processos que conformam os valores sociais 
e a própria noção de sociedade, apontam para a centralidade do processo de “institucionalização”, 
por meio do qual, normas, hábitos e conceitos tornam-se uma realidade reconhecida. Tal 
mecanismo demanda etapas que passam pela externalização e objetificação dessas mudanças, 
o que, na esfera de uma instituição como o TRT-2, podem ser vistos como o estabelecimento 
de parâmetros administrativo-burocráticos formais, que vão legitimar as práticas de um setor 
como o Centro de Memória. Por isso, os desafios enfrentados pelo Centro de Memória do 
TRT-2, no exercício de suas atividades, e os resultados alcançados pelas suas ações, têm 
levantado questões importantes para reflexões relacionadas à implantação de políticas culturais 
no âmbito dos órgãos públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A proposta desse artigo não é esgotar a discussão sobre políticas culturais nas instituições 
públicas e muito menos dar conta de resgatar todas as ações do Judiciário brasileiro em prol 
da gestão documental, memória e preservação dos documentos históricos. Mais modesta, 
a intenção é levantar o debate sobre a importância de políticas culturais que fomentem a 
pesquisa histórica e dos Centros de Memória para a ampliação da atuação dos órgãos públicos 
na sociedade brasileira, e assim, consolidar o seu papel e valor histórico. Casos como a 
extinção do Ministério do Trabalho levantam questionamentos sobre uma perspectiva apenas 
pragmática da função dos arquivos e da massa documental armazenada pelos órgãos públicos: 
sem pesquisa e visibilidade, tal patrimônio torna-se inócuo e sem sentido. O próprio órgão, que 
historicamente foi fundamental para a consolidação dos direitos trabalhistas e da democracia 
brasileira, perde em força quando a sua memória, como instituição, não é sistematicamente 
resgatada e organizada.

 A Justiça do Trabalho tem sofrido dos mesmos questionamentos que o Ministério do 
Trabalho, sendo colocada em xeque a sua importância e permanência. Ainda que, conjunturas 
políticas possam reformular instituições sociais sem considerar seu legado histórico, o resgate 
da memória da instituição e o fortalecimento de sua imagem, por si só, já são argumentos 
suficientes para o incentivo aos Centros de Memória. Mais que isso, tomado como uma política 
cultural, o Centro de Memória é um vetor que permite ampliar a noção de atividade-fim, tão 

15  No ano de 2017 o TRT-2 obteve índice de 100% de eficiência e recebeu o valor máximo na avaliação 
realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (Relatório Justiça em Números 2017).
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cara aos órgãos do Judiciário nacional, tornando-o ponto irradiador de conhecimento sobre a 
sua área de atuação.

 A história do TRT-2 é quase centenária e, apesar das constantes ameaças de extinção, 
frequentemente demonstra a importância do seu papel por meio da atuação de seus magistrados 
e servidores. E é da relevância da sua atuação que emana a necessidade da ampliação do seu 
conceito de atividade-fim. Uma Justiça dessa magnitude não é fundamental ao seu contexto 
apenas pelo processamento de ações, pois a sua história e a memória contida nos documentos 
arquivísticos e na trajetória de seus servidores e magistrados integram parte importante da 
sua prestação jurisdicional. Preservar esse patrimônio e torná-lo acessível é fundamental para 
a própria autorreflexão da instituição, e faz parte da sua atuação como instituição pública, 
sendo questão fundamental para a garantia de sua permanência. Por isso, faz-se importante a 
consolidação dos centros de memória como política cultural perene nos diferentes ramos do 
Judiciário, não somente para divulgar a imagem e a história da instituição, mas principalmente, 
para ampliar o seu raio de atuação e importância na sociedade brasileira.
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RESUMO: Estudo acerca dos desafios e perspectivas para o Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas e para a Biblioteca Pública Benedito Leite e suas implicações nas 
políticas culturais e de informação no Maranhão. Trata-se de um estudo exploratório, 
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para o livro e bibliotecas públicas no Brasil, cuja pesquisa bibliográfica e documental 
resultou em autores como, Xavier (2010), Mendes (2014), Ferraz (2014), Silva 
(2018), dentre outros. Evidencia os benefícios e desafios, a partir da instituição do 
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas no Maranhão. o SEBP-MA fortaleceu 
as políticas culturais para o segmento do livro e bibliotecas, favoreceu a abertura 
e revitalização de bibliotecas públicas em mais de 150 municípios no Estado, 
garantindo o acesso à cultura, conhecimento e exercício da cidadania através de 
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1 INTRODUÇÃO

Desde sua concepção as bibliotecas tiveram seu papel na sociedade ressignificado, 
ampliado e influenciado pelas novas perspectivas de cultura, uma vez que suas ações são 
direcionadas para a difusão de informações que contribuem para mudanças socioculturais. 
Por tanto, tais instituições são possuidoras de um importante dever frente à sociedade, que 
vai além do livre e igualitário acesso à informação. Logo, são aparelhos decisivos para a 
implementação de políticas de diferentes naturezas, mas, sobretudo as políticas culturais de 
informação.

O Brasil destaca-se por seu pioneirismo no desenvolvimento de políticas culturais na 
América Latina, fortalecidas e fomentadas com a promulgação da Constituição Federal de 
1988, também chamada de “Constituição Cidadã” justamente por repensar todo um cenário 
de políticas públicas. O Ministério da Cultura e seus organismos pares, têm fomentado ações 
pautadas no Plano Nacional de Cultura (PNC), sendo que a política mais expressiva para o 
segmento do livro e bibliotecas é o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) (ALMEIDA; 
TARGINO, 2018). Desse modo, as bibliotecas públicas estão implícitas nas políticas culturais, 
enquanto aparelhos que promovem não apenas o acesso à informação, mas a inclusão e o acesso 
à cultura em suas mais distintas expressões e manifestações, resultando na transformação 
social e na cidadania. 

Dentro do conjunto de políticas públicas culturais, destaca-se as políticas estaduais, 
em especial a que instituiu o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas no Maranhão (Lei Nº 
10.613, de 5 de julho de 2017). Sua criação consolida uma luta de mais de trinta e sete anos 
e revigora todas as ações voltadas para a leitura e bibliotecas no âmbito maranhense. 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo geral discutir os desafios e perspectivas 
para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, coordenado pela Biblioteca Pública Benedito 
Leite no Maranhão e suas implicações no cenário das políticas culturais do Estado do Maranhão. 

Trata-se de um estudo exploratório, de caráter analítico, baseado nos pressupostos 
teóricos e conceituais acerca das políticas culturais para o livro, leitura e bibliotecas no Brasil 
e bibliotecas públicas enquanto centros culturais, cuja pesquisa bibliográfica e documental 
resultou em autores como Xavier (2010), Mendes (2014), Ferraz (2014), Silva (2018), Ferreira 
(2006), dentre outros (GIL, 2017; MARCONI; LAKATOS, 2017). 

Organizado em três seções principais, aborda de forma breve o desenvolvimento das 
politicas culturais para o livro e bibliotecas no Brasil, em especial o Plano Nacional do Livro 
e Leitura (PNLL). Discute as bibliotecas públicas enquanto centros culturais, dando ênfase 
para a Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL). Para na seção seguinte tratar do Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP-MA), analisando seus desafios e perspectivas no 
Estado do Maranhão. 
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2 POLÍTICAS CULTURAIS PARA O LIVRO E BIBLIOTECAS NO BRASIL

Embora o Brasil seja conhecido por suas dimensões continentais e riquezas naturais, 
sabe-se que diversas regiões apresentam os mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano 
(IDH), os quais representam diretamente o déficit em direitos civis básicos à população, dentre 
eles está a Educação. As políticas públicas de cultura são entendidas como intervenções com 
fins de atender as necessidades e desenvolver as representações simbólicas de um povo, 
obtendo assim ordem e transformação social. 

Logo, política cultural caracteriza-se enquanto direito social, mediante preservação da 
sua memória e identidade, do reconhecimento de sua cidadania cultural, participação ativa 
e efetiva nas decisões políticas sobre cultura, acesso aos bens culturais e à informação, na 
qual está inserido o acesso aos serviços públicos de bibliotecas (CHAUÍ, 1995; CANCLINI, 
2005; BELING, 2005). 

É a partir da Agenda Internacional do Centro Regional de Fomento ao Livro na América 
Latina e Caribe, conforme aponta Valls (2013), que o Brasil inicia uma agenda política 
intersetorial para a concepção do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) tendo como 
marco histórico significativo o Ano Ibero-Americano da Leitura em 2005. 

Por outro lado, outros fatos contribuíram para o esquecimento das políticas públicas de 
livro, leitura e literatura, como a extinção do Instituto Nacional do Livro em 1990 no governo 
Collor e o desmantelo do Sistema Nacional de Bibliotecas no governo Fernando Henrique 
Cardoso. Nota-se, segundo Xavier (2010), uma evolução nas política públicas de leitura do 
país a partir do PNLL, no que concerne à mudança de perspectiva das ações outrora voltadas 
unicamente para distribuição de livros, contemplando projetos que objetivam fomentar a 
formação de novos leitores de maneira efetiva a partir do debate e da construção de estratégias 
de mediação de leitura. Para tanto, diversos encontros, projetos, leis e conferências substanciam 
a sua elaboração, como pode ser visto no Quadro 1.

Quadro 1 - Fatos significativos na história do livro e da leitura no Brasil
 

 

 

 

ANO ACONTECIMENTO 

1968 Criação da FNLIJ – Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil 

1981 Fundação da ALB – Associação de Leitura 
do Brasil 

1984 Inauguração do Programa Nacional de Salas 
de Leitura (vigente até 1996) 

1988 Constituição da República Federativa do 
Brasil 

1990 Extinção do Instituto Nacional do Livro 
(fundado em 1937) 

1991 Fundação do PROLER – Programa Nacional 
de Incentivo à Leitura 

1996 Lei 934/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 

1997 Inauguração do PNBE – Programa Nacional 
Biblioteca na Escola 

2001 Divulgação dos dados da primeira edição da 
Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

2005 

Existência de Bibliotecas em 90% dos 
municípios brasileiros 

1ª. Conferência Nacional de Cultura 

Ano Ibero-Americano da Leitura – 
VIVALEITURA 

2006 Lançamento do Plano Nacional do Livro e da 
Leitura – PNLL 

2007 
Criação do Instituto Pró-Livro (OSCIP) 

2003 Lei – 10.753/03, Lei do Livro 

2003 Programa Arca das Letras (Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA) 

2004 

Programa Fome de Livro (Objetivo: Criação 
de Bibliotecas Públicas em cada Cidade 
Brasileira) 

Criação da Câmara Setorial do Livro, 
Literatura e Leitura 

Desoneração fiscal do livro 

2008 Divulgação da 2ª. edição da pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil 

2010 

Lei 12.343/10 - Institui o Plano Nacional de Cultura – PNC 

PELL – MS 

PMLL – Canoas/RS 

2ª. Conferência Nacional de Cultura 

Lei 12.244 – Universalização das Bibliotecas nas 
Instituições Escolares 

2011 

Publicação do Livro PNLL: Textos e História (2006-2010) 

Publicação da pesquisa Avaliação das Bibliotecas 
Escolares no Brasil 

PMLL – Porto Alegre/RS 

2012 

Divulgação da 3ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil 

PDLL – DF 

Publicação das Metas do Plano Nacional de Cultura 

Fonte: Valls (2013)



1724

Nesse ínterim, o Brasil apresenta dados nos anos 2000 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) acerca do analfabetismo funcional no Brasil de cerca de 14 
milhões de analfabetos absolutos e 29,5 milhões de analfabetos funcionais. Em 2009 houve 
redução de 7% do analfabetismo absoluto e 21% no funcional. Em novo censo, o IBGE em 
2017 apresenta 7% da população total do país com analfabetismo, porém, não alcançado a meta 
de 6,5% estipulada pelo Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2010; IBGE; 2018).

Conforme aponta Cordeiro (2018) o ponto fundamental de sucesso do PNLL é a 
superação do entendimento que o simples acesso aos livros teriam relação direta com seu 
uso, compreendendo o ato da leitura como ação cultural que se constrói historicamente, com 
forte carga política, pois os “[...] textos são discursos que encerram representações de mundo 
e sociedade”. Assim, a política cultural atingirá diferentes camadas sociais, pois amplia o 
acesso às bibliotecas, democratiza a leitura, e a torna um bem simbólico de desenvolvimento 
intelectual e porta de acesso ao mercado de trabalho.

2.1 Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL)

As primeiras palavras do então Ministro de Estado da Cultura Juca Ferreira no PNLL 
ratificam e elucidam a leitura como “[...] fundamental para a plena realização da nossa condição 
humana e da nossa capacidade de entender o mundo. É também condicionante para a promoção 
de valores democráticos, porque é base para uma cultura do discernimento e do diálogo [...]”, 
no sentido de empoderamento da cidadania e autonomia dos indivíduos leitores, haja vista a 
alcance da leitura na qualificação das ações humanas (BRASIL, 2010. p. 9).

Criado em 2006, o PNLL, firmou-se somente após 4 anos de implantação, desdobrando-
se em 2009 em Planos Estaduais e Municipais de Livro e Leitura, foi desenvolvido com 
participação da sociedade civil organizada através de Assembleias Setoriais de Livro, Leitura 
e Literatura nos Estados, culminando em amplo debate realizado na Conferência Nacional de 
Cultura realizada em Março de 2010 (BRASIL, 2010). Anterior ao Plano, outras iniciativas 
foram fundamentais para o sucesso de sua elaboração, tais como: Os programas nacionais de 
incentivo à leitura (PROLER), do livro Didático (PNLD), da biblioteca escolar (PNBE), do 
livro no ensino médio (PNLEM), além dos programas de Formação do aluno e do Professor 
leitor, o Vivaleitura, bem como o Fórum da Câmara Setorial do Livro, Leitura e Literatura e, 
por fim, o Projeto Fome de Livro.

Estruturado nos eixos: 1) Democratização do acesso; 2) Fomento à leitura e à formação 
de mediadores; 3) Valorização da leitura e comunicação e; 4) Desenvolvimento da economia do 
livro, o PNLL se organiza em diversas frentes como programas, projetos, ações de instituições 
públicas e privadas em diversos níveis, além de Organizações não governamentais (ONG), 
totalizando 20 linhas de ação a fim de contemplar os objetivos destinados a cada eixo (BRASIL, 
2010; MARTINS; PINTO; SANTOS, 2015).
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No que tange ao Estado do Maranhão, são ações efetivadas do PNLL os programas 
Ponto de Leitura, PROLER, “Arca das Letras” e “Livro Aberto”, porém de forma descontínua 
devido às mudanças de governo que desestruturam as conquistas da gestão anterior. Martins, 
Pinto e Santos (2015) denunciam a inexistência da integração entre Estado e sociedade civil, 
em uma relação fragilizada ratificada pelo indicador social de baixo número de leitores, 
inferior à outros países e estados do Brasil.

3 AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ENQUANTO CENTROS CULTURAIS

Dentre as tipologias de bibliotecas existentes (escolares, universitárias, especializadas, 
etc.), a pública é a única que explicita as características de uma instituição puramente social, tanto 
por ter um vasto campo de ação, quanto pela diversidade de seus usurários (BERNARDINO; 
SUAIDEN, 2011). Diante disso, Silva (2018) acentua que, trata-se de instituições que 
consolidaram sua presença nos diferentes contextos sociais, vista sua capacidade em promover 
ações sociais, que fortalecem sua função na sociedade. 

Mendes (2014) ressalta que as bibliotecas por anos foram reduzidas a locais incumbidos 
da guarda de livros, e conforme pontua Milanesi (1997) a política cultural brasileira pensada a 
partir da década de 1940, por exemplo, restringia-as à serviços de escolas, ou seja, totalmente 
distantes do tecido cultural, tampouco aptas à desempenharem atividades culturais. Todavia, 
tal perspectiva transformou-se, pois, “[...] criaram-se conceitos diferentes, separando o acesso 
ao conhecimento (bibliotecas) da criação de um conhecimento novo (centros de cultura).” 
(MENDES, 2014, p. 58). 

Com isso, as bibliotecas tornaram-se organismos mais polivalentes, integrando o 
acesso ao conhecimento, as discussões para a criação de novos saberes e as novas estratégias 
de disseminação de informações. Esse processo fora potencializado com a evolução das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC), proporcionando novos mecanismos de acesso, 
seleção, organização e transmissão de informação, bem como a elaboração de instrumentos 
de registro e recuperação dessas informações (MOYA; RIVERA, 2014; MENDES, 2014).

As transformações no tocante à organização e disseminação dos acervos das bibliotecas, 
abriram espaço para que suas práticas de mediação fossem então potencializadas. O tempo que 
se levava para processar tecnicamente um material, poderia ser direcionado para atividades 
de dinamização e disseminação desse acervo. Com isso, houve uma evolução no perfil das 
bibliotecas, sobretudo as bibliotecas públicas, que tornaram-se cada vez mais centros culturais 
como reforça Mendes (2014), Rasteli e Caldas (2017). Nessa assertiva, Mendes (2014) afirma 
que hoje tem-se uma concepção diferente das bibliotecas, estas entendidas como centros 
culturais. 

Ferraz (2014, p. 21-22), ressalta, então que “[...] a biblioteca pública tem hoje papel 
fundamental na sociedade, na medida em que se torna um local de interação, debates e 
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manifestações culturais e artísticas, extrapolando seu papel de democratização da cultura 
letrada.” Pontua-se que os centros culturais apresentam-se como espaços alternativos, capazes 
de abrigar elementos que reforçam as identidades individuais e coletivas, democratizando o 
acesso aos instrumentos e recursos que permitem aos indivíduos entrar em contato com as 
produções culturais, bem como fruir e usufruir destas (MENDES, 2014). 

Entende-se que as bibliotecas públicas constituem-se centros de promoção da cultura, 
ou seja, consolidam-se como veículos de promoção da cidadania, uma vez que possibilita não 
apenas o acesso à informação (seja ela científica, utilitária, etc.), mas a apropriação cultural. 
Rasteli e Caldas (2017, p. 50), corroboram, afirmando que “A responsabilidade sociocultural 
da biblioteca pública posiciona-se a serviço dos mais diferenciados contextos das sociedades 
multiculturais.” 

Rasteli e Caldas (2017), acentuam, ainda que a atuação junto à diversidade cultural é algo 
oportunizado às bibliotecas públicas, permitindo-as lidar com diferentes perfis de usuários por 
meio de ações democráticas, igualitárias, acolhedoras e integradoras. Tal aspecto é reforçado no 
Manifesto da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA) e da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), publicado 
em 1994. Nesse manifesto, apresentam-se 12 (doze) missões basilares desses organismos. 

De acordo com a IFLA (1994), as bibliotecas públicas constituem-se organismos capazes 
de fornecer condições básicas para o desenvolvimento de uma aprendizagem contínua, de 
fomentar a cultura, bem como agir para a promoção da paz e do bem-estar social de homens 
e mulheres. Tal perspectiva, é reforçada por Ferraz (2014), ao acentuar a importância social 
dessas instituições, e, o papel destas em atendar as necessidades da comunidade, cujas demandas 
são latentes e carentes. 

Dialogando com a IFLA (1994), Mendes (2014) destaca que dentro dessa concepção 
de bibliotecas públicas, enquanto centros culturais, estas devem buscar mecanismos visando 
ampliar suas atividades de mediação, aglutinando, gerando e disseminando ações culturais 
e de informação. Além disso, é possível também mencionar algumas de suas missões, que 
corroboram com o papel e a responsabilidade que têm tais instituições. Pode-se destacar as 
missões 9 e 10: “[...] 9. Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da 
comunidade local; 10. Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, 
associações e grupos de interesse; [...].” (IFLA, 1994, p. 2).

As missões destacadas, asseveram a responsabilidade das bibliotecas públicas enquanto 
mediadora da informação, em suas mais distintas manifestações e expressões. Logo, Gerlin, 
Fraga e Rosemberg (2013) evidenciam a necessidade de desenvolverem-se projetos e atividades 
multiculturais, respeitando a diversidade e a pluralidade. Desse modo, Mendes (2014, p. 
61), consolida a discussão afirmando que as bibliotecas públicas, enquanto centros culturais, 
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“[...] são espaços que aglutinam atividades de criação, reflexão, fruição, distribuição de bens 
culturais.” 

Por constituírem-se núcleos articuladores e geradores de ações culturais de criação 
(MENDES, 2014), é que traz-se a instituição maranhense incumbida dessa responsabilidade, a 
Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL). Nesse sentido, na seção seguinte apresenta-se uma 
das mais importantes instituições de cultura e informação do Estado do Maranhão, referência 
em termos de ação cultural e informacional.

3.1 Biblioteca Pública Benedito Leite no Maranhão

O surgimento da Biblioteca Pública Benedito Leite remonta-se ao século XIX. Criada 
em 1829 como Biblioteca Pública Provincial, visto o fato de o Estado do Maranhão ainda estar 
na condição de província. Nesse período, já via-se a expansão das tipografias, e, a quantidade 
de impressos no Estado já era expressiva (BRAGA, 2013). Destaca-se que sua criação se deu 
em detrimento dos interesses da elite do Estado, bem como pelas transformações econômicas 
da época (CASTRO; SILVA; CASTELLANOS, 2011). 

A proposta de sua criação ocorreu em 1826, todavia se efetivou somente em 1829, tendo 
sua abertura ao público oficialmente em 1831 (BRAGA, 2013). Fora instalada inicialmente 
no Convento do Carmo, e posteriormente, em 1850 foi transferida para um anexo da Escola 
Liceu Maranhense, considerado inclusive um local inadequado para uma biblioteca (CASTRO, 
2006). Diante disso, em 1866 passou por uma nova transferência, sendo reinstalada no Instituto 
Literário Maranhense, instituição que veio a ser extinta em 1872 como esclarece Braga (2013). 

Destaca-se que inúmeros foram os fechamentos da instituição, sobretudo em detrimento 
de problemas de cunho estrutural e organizacional. Segundo Castro, Silva e Castellanos 
(2011), a BPBL depois de um longo período de inatividade, foi reaberta e 1895, já em sua sede 
própria, retomando o atendimento ao publico maranhense em 1989 sob direção de Antônio 
Lobo. Passou por outro período de inatividade, entre os anos de 1914 e 1927, retornando ao 
seu antigo prédio, na Rua da Paz, centro ludovicense. Todavia, um importante ganho foi a 
publicação em abril de 1918, o Decreto Nº 816, que garantiu a construção de uma nova sede, 
concretizada em 1951 (BRAGA, 2013). 

Após a construção de uma sede nova, em 1958 a Biblioteca recebeu o seu atual nome, 
em homenagem a Benedito Pereira Leite, um importante magistrado e político maranhense 
(BRAGA, 2013). A BPBL tem sua sede própria localizada na Praça do Pantheon, também 
chamada de Praça Deodoro, situada no centro da capital São Luís, que recentemente passou 
por reforma, pelo PAC Cidades Históricas, programa de revitalização desenvolvido mediante 
parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com a Prefeitura da cidade.
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Nesse sentido, destaca-se que, a partir de seu acervo, a Biblioteca Pública consegue 
demarcar e materializar a história, a memória e a identidade do Maranhão, por meio dos bens 
patrimoniais que compõem seu acervo. Pontua-se que a BPBL apresenta um acervo diverso 
que contempla tanto os patrimônios materiais (livros, manuscritos, impressos históricos, 
dentre outros), quanto imateriais (expressões da cultura popular, dos saberes natos do povo 
maranhense, etc.). 

Desse modo, é um importante aparelho promotor da cultura do Estado do Maranhão, 
quando expoente basilar para o desenvolvimento dos cidadãos em diferentes aspectos. Desse 
modo, Vanucchi (1999) corrobora, acentua que tais centros culturais, são capazes de promover 
não apenas o reconhecimento e a percepção dos traços culturais, mas transmitir os saberes e 
fazeres do povo através de seus importantes acervos. Enquanto importante instituição cultural 
do Estado do Maranhão, a BPBL assumiu a responsabilidade de constituir o Sistema Estadual 
de Bibliotecas Públicas do Estado do Maranhão, cujos desafios e perspectivas serão abordados 
na seção seguinte.

4 DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA AS POLÍTICAS CULTURAIS DE 
INFORMAÇÃO NO MARANHÃO

Discutir as políticas culturais voltadas para o segmento da informação e bibliotecas 
públicas no Estado do Maranhão, mostra-se como fundamental, não apenas para destacar os 
avanços ocorridos no Estado, mas para fortalecer tal debate, e, com isso fomentar a implementação 
destas. Segundo Martins, Pinto e Santos (2015) e Ferreira (2006) o cenário das políticas 
culturas no Estado é marcado por grandes problemáticas, sobretudo pelo fato tratar-se de um 
ente federativo cheio de contrastes sociais e elevadas desigualdades, reflexo de suas últimas 
administrações, que pouca atenção deu para políticas voltadas ao livro, leitura e bibliotecas. 

Ferreira (2006) chama atenção para a própria criação da única biblioteca pública do 
Estado, que levou anos para de fato abrir ao público, expressando a pouca atenção dada a 
este importante centro cultural do Estado. A BPBL desde sua criação tem abrigou importantes 
discussões e mudanças no contexto maranhense, a autora ressalta, ainda a criação do Curso 
de Biblioteconomia na Universidade Federal do Maranhão em 1969, como reforçador das 
políticas de informação localmente. 

Dentre as ações da BPBL foi a idealização do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, 
no final da década de 1970, que visava “[...] implantar e dinamizar bibliotecas em todos os 
municípios maranhenses.” (FERREIRA, 2006, p. 119). Embora, a sociedade maranhense 
tenha grande afeição pela questão da leitura desde seus primórdios, como acentua Rodrigues 
(2007), as políticas culturais no Maranhão estavam (e estão) alicerçada em um expressivo 
conservadorismo, como afirma Ferreira (2006). Tais fatores, acabaram por impedir o avanço 
de ações para o segmento do livro, leitura e bibliotecas. 
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O Sistema de Bibliotecas Públicas do Maranhão existiu por pelo menos 37 (trinta e sete) 
anos, todavia como um serviço prestado pela BPBL, ou seja, não era um serviço instituído pelo 
Estado. Desse modo, a instituição auxiliava na implantação, captação de recursos humanos, 
bem como a atualização de acervos de bibliotecas públicas (BRASIL, 2017a). Ferreira (2006) 
chama atenção para os avanços que ocorreram na década de 1980, com a abertura de 108 
bibliotecas, em 132 municípios maranhenses. 

Segundo Martins, Pinto e Santos (2015), o Maranhão passou por um período de 
descontinuidade de políticas culturais, sobretudo aquelas voltadas para as bibliotecas públicas, 
reflexo dos modelos de gestão e de seus respectivos órgãos incumbidos do segmento de Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas (LLLB). Todavia, os autores destacam um novo cenário para 
as políticas culturais, que fora a 4ª Conferência Municipal de Cultura (CMC) realizada em 
2013, que tinha por objetivo a implementação do Plano Municipal de Cultura para o decênio 
2013-2023. A presença de profissionais e representantes do segmento LLLB, que por sua vez 
definiram diretrizes norteadoras de políticas pontuais para o mesmo. 

Porém, para a plena efetivação de políticas culturais voltadas para o segmento LLLB, 
em especial para as bibliotecas públicas a implementação de um sistema de bibliotecas é 
fundamental, justamente para um direcionamento orçamentário mais eficaz (MARTINS; 
PINTO; SANTOS, 2015). O direcionamento de recursos, o investimento e formulação de 
políticas públicas culturais são elementos basilares para que as bibliotecas públicas atuem 
como equipamentos culturais abertos e atendam as diferentes necessidades humanas, como 
reforça Ferraz (2014). 

Fina que em 5 de julho de 2017, institucionaliza-se o Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas do Maranhão, por meio da Lei Estadual Nº 10.613. Agora não mais um serviço da 
BPBL, mas uma política pública estadual que consolida 37 anos de importantes lutas do 
segmento de LLLB no Estado do Maranhão (MARANHÃO, 2017; BRASIL, 2017a). O Sistema 
é composto pela Rede Estadual de Bibliotecas Faróis dos Saberes – rede instituída pelo Decreto 
Nº 31.506, de 19 de fevereiro de 2019 – bibliotecas municipais e comunitárias localizadas no 
Maranhão, cuja vinculação se dá mediante Termos de Compromisso (MARANHÃO, 2017; 
MARANHÃO, 2016). 

A Biblioteca Pública Benedito Leite além de compor o Sistema, é o equipamento 
cultural que integra a estrutura organizacional do mesmo, por sua vez vinculada à Secretaria 
de Estado da Cultura e Turismo (SECTUR). Pontua-se que tal sistema tem por objetivo não 
apenas elaborar e coordenar as políticas de Bibliotecas Públicas do Estado do Maranhão, 
bem como implantar, modernizar, atualizar os acervos, supervisionar e formar gestores e 
mediadores, visando promoção da leitura e dinamização das ações das bibliotecas municipais 
(MARANHÃO, 2017; BRASIL, 2017a). 
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A criação do Sistema Estadual mostra-se como um importante avanço em termos de 
políticas culturais no âmbito maranhense, justamente pela urgência de uma política dessa 
natureza, conforme apontado no estudo de Martins, Pinto e Santos (2015) e Ferreira (2006). 
Por tanto, na seção seguinte apresentam-se aspectos voltados aos desafios que o Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP-MA) terá pela frente, sobretudo na estruturação de 
uma rede de bibliotecas que atenda as demandas informacionais e culturais do Estado, bem 
como consolide o papel que as bibliotecas públicas têm na promoção da cultura. 

4.1 Desafios para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado do Maranhão

A revisão das políticas culturais destinadas ao segmento LLB têm passado por revisões, 
necessidade apontada por Martins, Pinto e Santos (2015), logo são grandes os desafios postos 
ao SBPE-MA, visto a carência de políticas públicas efetivas no Estado do Maranhão. A 
Biblioteca Pública Benedito Leite tem sua responsabilidade expandida, devendo não apenas 
auxiliar na abertura de novas bibliotecas públicas, mas articular e desenvolver ações que as 
dinamizem, e possibilite a participação publica e a circulação dos bens culturais e informacionais 
(RAMOS, 2007; MILANESI, 1997). Segundo Milanesi (1997) as bibliotecas públicas devem 
criar novas demandas culturais, condição básica para a efetivação das políticas culturais, ou 
seja, realidade posta para o SBPE-MA. 

No artigo 5º da Lei Nº 10.613/2017, são apresentados os objetivos do SEBP-MA, ou 
seja, nove ações que devem ser efetivas no âmbito maranhense. Desde 2017 que o Governo 
do Estado do Maranhão em conjunto com a BPBL têm reaberto os Faróis dos Saberes em 
vários municípios4, mediante a instituição da Rede de Bibliotecas Faróis do Saber, por meio 
do Decreto Estadual Nº 31.506/2016. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Cultura 
e Turismo a BPBL coordena tecnicamente 93 (noventa e três) bibliotecas localizadas em 94 
(noventa e quatro) municípios no Estado do Maranhão, além das 158 (cento e cinquenta e 
oito) bibliotecas públicas existentes e cadastradas no SEBP-MA (MARANHÃO, 2019a). 

Destaca-se que o primeiro e maior desafio é reativar, revitalizar e reestruturar as 
bibliotecas públicas no Maranhão, visto o longo período de estagnação de políticas culturais 
voltadas para as mesmas. Visto os incisos I, II e III do art. 5º da Lei Estadual Nº 10.613/2017, que 
afixa a responsabilidade em desenvolver ações e programas de assistência técnica, qualificação 
de recursos (materiais e humanos), e cadastramento atualizado das bibliotecas integrantes do 
SEBP-MA (MARANHÃO, 2017). Ressalta-se que a reabertura das bibliotecas não é suficiente 
para que estas consolidem seu papel social, para que o Sistema de Bibliotecas efetive-se é 
necessário o desenvolvimento de ações culturais e atividades que contribuam para a promoção 

4  Os Faróis dos Saberes consistem na modernização filosófica e prática dos já conhecidos Faróis da 
Educação, implantados no Estado do Maranhão a partir de 1997. O modelo fora inspirado no “Farol do Saber” 
implantado em Curitiba por volta de 1994. Ao todo o Maranhão conta com 117 faróis implantados (porém somente 
102 estavam em funcionamento), sendo que a ilha de São Luís abriga 9 (nove), sendo 7 na capital, 1 em Paço do 
Lumiar e 1 em São José de Ribamar até 2013 (COSTA, 2013). 
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da literatura e formação de leitores no Estado do Maranhão (MARANHÃO, 2016; 2017; 
FERRAZ, 2014; MENDES, 2014). 

Além disso, pontua-se que uma das metas emergentes da SEBP-MA, é a atenção ao 
Subsistema de Bibliotecas Públicas Municipais, visto a ausência de legislação e políticas públicas 
municipais para o segmento LLLB em São Luís, que por sua vez necessita da construção 
de um Plano Municipal do Livro e Leitura (PMLL), conforme reforça Martins (2014). As 
bibliotecas comunitárias também desprendem de atenção por parte do Sistema, em especial 
as que compõem as Rede Leitora “Ler Pra Valer” e Rede Leitora “Terra das Palmeiras”. 

Segundo Mendes (2014, p. 61) “[...] as bibliotecas públicas devem se apresentar como 
[...] um espaço da comunidade, interagindo com os acontecimentos locais [...] deve possibilitar 
que todos participem ativamente como criadores e apropriem do espaço.” A fala de mendes é 
corroborada pelas ações desenvolvidas pela BPBL nas bibliotecas integrantes do SEBP-MA, 
como por exemplo os projetos “Cinema na Biblioteca”, “Lendo Carnaval no Engenho” em 
Pindaré-Mirim (MA), “Lendo as Férias na Biblioteca”, dentre outros. 

Destaca-se que os projetos e ações desenvolvidas na rede de bibliotecas públicas do 
Estado, reforçam, inclusive as missões presentes no Manifesto da IFLA sobre as Bibliotecas 
Púbicas (1994). Em sua maioria, as atividades resgatam e valorizam a cultura maranhense, e 
promovem o conhecimento da herança cultural, os autores e as personalidades do Maranhão 
(MOYA; RIVERA, 2014; IFLA, 1994). Com isso, prestam-se serviços que fortalecem a 
diversidade cultural, e por conseguinte a preservação das identidades culturais presentes nas 
comunidades e municípios onde as bibliotecas estão instaladas e em pleno funcionamento 
(RASTELI; CALDAS, 2017). 

Democratizar o acesso à informação, à cultura e à educação, é sem dúvidas, um dos 
desafios basilares do SEBP-MA. Promover a tomada de consciência dos cidadãos por meio 
das ações culturais das bibliotecas públicas se dá através da promoção de debates, fruição e 
convivência em seus espaços (MENDES, 2014). A projeção do segmento LLLB, bem como 
o estabelecimento do SEBP-MA, amplia ainda mais as metas e barreiras a serem vencidas, 
não apenas no âmbito maranhense, mas brasileiro, que necessita de mais investimentos em 
cultura e educação, tendo as redes de bibliotecas como importantes parceiras nessa empreitada 
(RASTELI; CALDAS, 2017).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pontua-se que, a construção do PNLL e demais políticas públicas para o livro, leitura e 
literatura se deram de forma democrática, com participação de instituições públicas competentes 
e, principalmente, da sociedade civil organizada, que trazem para debate o cenário pertinente 
a cada Estado, bem como estratégias pensadas coletivamente pelos agentes sociais desse 
segmento cultural.
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Tais políticas culturais se mostram enquanto um processo dinâmico que envolve atores 
sociais e instâncias governamentais, possuindo interesses diversos, exigências e obrigações 
específicas na vida política dos cidadãos, haja vista que impactam no sistema econômico, 
nas relações sociais e nas relações de poder entre o Estado e o povo. Em outras palavras, 
estas precisam ter seus resultados voltados para o público e sua elaboração obrigatoriamente 
necessita da participação popular. 

Embora haja uma evolução histórica na legislação e no fomento de ações efetivas 
para o livro, leitura e bibliotecas no Brasil, e especificamente no Maranhão, vale ressaltar a 
necessidade de projetos que reforcem o papel social das bibliotecas públicas, promovendo 
real acesso aos materiais disponíveis e participação ativa da comunidade, inserindo as ações 
desenvolvidas nestas com a realidade social de seus usuários. O SEBP-MA, mostra-se então 
como uma importante ação na promoção do acesso à cultura, informação, educação e exercício 
da cidadania, levando para além da capital ludovicense, ações sistemáticas e integradas, tendo 
como foco o acesso aos bens culturais em suas mais diferentes manifestações e expressões. 

A integração entre a Biblioteca Pública Benedito Leite, bibliotecas municipais, bibliotecas 
comunitárias e redes leitoras do território maranhense, explicita a importância do trabalho 
coletivo que deve haver entre esses importantes aparelhos culturais, buscando não apenas o 
diálogo, mas a ação conjunta destes. Somente assim, as políticas culturais poderão atingir um 
número maior de cidadãos e efetivar-se. 

Ressalta-se que estudos futuros poderão se debruçar sobre os impactos da instituição e 
implementação do SEBP-MA, bem como as ações desenvolvidas pelas bibliotecas integrantes 
do sistema. Por se tratar de uma política cultural recente, as mudanças serão mais expressivas a 
longo prazo. Todavia, é notável o avanço que o Estado do Maranhão deu com tais legislações. 
Em tempos de descontinuidade e desmonte de políticas públicas, sobretudo aquelas voltadas 
para a cultura e educação, o Estado luta contra os inúmeros retrocessos ocorridos, buscando 
fortalecer suas políticas de cunho cultural. 
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POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO INSTITUCIONAIS DA 
FIOCRUZ: DESAFIOS E CONQUISTAS RECENTES

Marcos José de Araújo Pinheiro1

Carla Maria Teixeira Coelho2

RESUMO: Responsável pela gestão de diferentes tipologias de acervos - 
arquivísticos, arquitetônicos e urbanísticos, arqueológicos, bibliográficos, biológicos 
e museológicos - a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição pública ligada 
ao Ministério da Saúde, tem investido em diversas ações que visam garantir maior 
integração entre as ações de preservação realizadas por suas diferentes unidades 
técnico científicas. Partindo da caracterização dos acervos institucionais, o presente 
trabalho analisa a trajetória de constituição do Preservo – Complexo de Acervos da 
Fiocruz, rede institucional cujo objetivo geral é estabelecer uma gestão integrada 
dos acervos científicos e culturais da Fiocruz; e apresenta reflexões sobre o processo 
de elaboração e desdobramentos das Políticas de Preservação institucionais da 
Fiocruz. 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Cultural. Políticas Institucionais. Políticas de 
Preservação Cultural.

INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas observamos o esforço de instituições responsáveis 
pela gestão de acervos culturais para elaboração de políticas que orientem as ações 
de preservação do patrimônio cultural sob sua responsabilidade. O crescimento 
contínuo do volume de acervo a ser preservado; a ampliação da demanda por 
acesso a estes acervos; a profissionalização das áreas de atuação relacionadas ao 
patrimônio cultural; e a maior interação entre profissionais dessas diferentes áreas 
1 Doutor em Engenharia de Produção pela Coppe UFRJ. Vice-diretor de Patrimônio Cultural 
e Divulgação Científica da Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz. marcos.pinheiro@fiocruz.br

 

2 Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense. Arquiteta 
e Urbanista do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz. carla.
coelho@fiocruz.br
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mailto:carla.coelho@fiocruz.br
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estimuladas por novas abordagens podem ser destacados como alguns dos fatores que têm 
motivado as instituições a investirem na elaboração desse tipo de documento.

As referências sobre políticas de preservação institucionais começam a ser produzidas 
principalmente a partir da última década do século XX. Em 1990 a UNESCO publicou, através 
do projeto RAMP (Records and Archives Management Programme) o manual Guidelines on 
Preservation and Conservation Policies in Libraries and Archives. Fruto de uma parceria com 
o IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), a publicação tem 
como objetivo definir um conjunto de orientações para arquivos e bibliotecas a serem aplicadas 
de acordo com a necessidade de cada instituição. Nela, o termo “política” é definido como 
uma declaração formal que personifique os objetivos de uma organização durante um período 
específico de tempo, e como referência a ser utilizada durante processos de planejamento e 
tomada de decisão (Chapman, 1990).

A publicação Building Blocks for a Preservation Policy, lançada em 2001 pela British 
Library, apresenta os resultados da pesquisa da professora Mirjan Foot sobre o tema3. De 
acordo com a autora uma política de preservação é um plano de ação que deve considerar: 
o que deve ser preservado; por que deve ser preservado; para que deve ser preservado; e 
por quanto tempo. Foot destaca ainda a importância desse tipo de documento em relação à 
divulgação e monitoramento das ações de preservação:

Organizações e instituições, particularmente seus dirigentes e financiadores, mas 
igualmente seus usuários, esperam uma política como sinal de responsabilidade e 
como uma expressão tangível de intenção, assim como algo que pode ser monitorado. 
Uma política pode explicar aos usuários por que certas ações são ou não são tomadas. 
Ela define as responsabilidades de todos os envolvidos, da equipe de funcionários aos 
usuários (FOOT, 2001, p.1-2, tradução nossa). 

No Brasil, em 1995 o Museu de Astronomia e Ciências Afins e o Museu da República 
elaboraram a publicação Políticas de Preservação de Acervos Institucionais, produzida a partir 
da demanda interna das próprias instituições que, reconhecendo a escassez de referências 
sobre o tema, organizaram grupos de trabalho temáticos formados por profissionais com 
diferentes formações (arquivistas, museólogos, restauradores, historiadores) e de várias 
instituições brasileiras. 

Em 2018 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN lançou 
sua Política de Patrimônio Cultural Material, documento que define orientações para ações 
relacionadas à identificação, reconhecimento, proteção, normatização, autorização, licenciamento, 
fiscalização, monitoramento, conservação, interpretação, promoção, difusão e educação 
patrimonial relacionados ao patrimônio cultural nacional (IPHAN, 2018). 

Como resultado do processo de reconhecimento da importância do patrimônio cultural 
e científico sob sua responsabilidade a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição pública 
3  O manual foi revisto e publicado em 2013 com o título Building a preservation policy e encontra-se 
disponível em http://www.bl.uk/blpac/pdf/blocks.pdf.

http://www.bl.uk/blpac/pdf/blocks.pdf
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sediada no Rio de Janeiro e ligada ao Ministério da Saúde, tem investido em uma série de 
ações que visam garantir maior integração entre as ações de preservação realizadas por suas 
diferentes unidades técnico científicas. Dentre essas iniciativas destaca-se o processo de 
elaboração de políticas de preservação institucionais. 

OS ACERVOS INSTITUCIONAIS

Desde sua origem4 em 1900 a Fiocruz assumiu o desafio de constituir e preservar 
expressivos acervos arquivísticos, arquitetônicos e urbanísticos, arqueológicos, bibliográficos, 
biológicos e museológicos, aos quais se somaram um patrimônio natural5 e que se configuram 
como constituintes de sua identidade. 

Reproduzindo a cultura organizacional da Fiocruz de autonomia de suas unidades técnico-
científicas6, historicamente esses acervos foram constituídos e armazenados separadamente, 
e cada unidade tomou para si a responsabilidade de guarda dos seus acervos, estabelecendo 
uma cultura própria de preservação e acesso. Esse processo de certa forma espelha a realidade 
nacional, considerando a autonomia relativa observada entre as instâncias de regulamentação 
e governança que atuam na preservação do patrimônio cultural brasileiro e que resultam numa 
dispersão de vinculação hierárquica a diferentes ministérios do Governo Federal. 

A partir dos anos 1980, tendo como cerne o conceito ampliado de saúde, ao qual a 
Fiocruz se colocou como uma das instituições protagonistas em sua formulação, articulação 
e comunicação, e no qual há o reconhecimento das dimensões econômica, cultural, social 
e política na produção e promoção da saúde, observa-se um movimento evolutivo de nova 
organização dos acervos culturais da instituição e de construção da noção de patrimônio 
cultural que resultou na criação de três estruturas institucionais estratégicas para a preservação 
e valorização desses acervos - duas unidades técnico-científicas e uma Câmara Técnica. A 
Casa de Oswaldo Cruz – COC foi criada para produzir e disseminar o conhecimento histórico 
da saúde e das ciências biomédicas; preservar e valorizar o patrimônio cultural da saúde; 
educar em seus campos de atuação; e divulgar ciência e tecnologia em saúde. A unidade 
ficou responsável pela preservação dos acervos arquitetônicos e urbanísticos, arqueológicos, 
arquivísticos, museológicos e parte dos acervos bibliográficos da instituição. Ao Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde – ICICT coube a missão de 
desenvolver estratégias e executar ações de informação e comunicação no campo da ciência, 
4  A instituição criou nas primeiras décadas do século XX um primeiro museu voltado a formar e manter 
coleções biológicas relacionadas às atividades da instituição e, após a morte do cientista Oswaldo Cruz em 1917, 
constituiu outro dedicado à sua memória a partir de seus objetos pessoais e de trabalho.
5  No início dos anos 2000, com o desmembramento da antiga Colônia Juliano Moreira, situada em 
Jacarepaguá na cidade do Rio de Janeiro, a Fiocruz ficou responsável por uma área equivalente a 500 hectares 
onde estão preservados aproximadamente 400 hectares de Mata Atlântica, parte integrante do Parque Estadual da 
Pedra Branca.
6 A Fiocruz está instalada em 10 estados no Brasil e conta com um escritório em Maputo, capital de 
Moçambique, na África. Atualmente organizada com base em 16 unidades técnico-científicas, voltadas para 
ensino, pesquisa, inovação, assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão no âmbito da saúde.
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tecnologia e inovação em saúde, ficando responsável pela coordenação da Rede de Bibliotecas 
da Fiocruz. Em 2010 foi criada uma instância colegiada e consultiva, denominada Câmara 
Técnica de Coleções Biológicas, composta pelos curadores das diversas coleções biológicas 
da instituição, as quais estão sob a guarda de diferentes unidades. 

Desde as primeiras expedições científicas realizadas no início do século XX pelo 
interior do país os processos de trabalho da instituição geram um acervo expressivo e diverso, 
composto atualmente pelas seguintes tipologias:  

	 Acervo Arquitetônico, Urbanístico e Arqueológico: composto por bens edificados (edifícios, 
jardins e vestígios arqueológicos) relacionados à história da instituição e do território onde estão 
localizados seus campi; à história das ciências e da saúde e/ou que se destacam por suas qualidades 
arquitetônicas. Inclui bens tombados em âmbito federal (IPHAN), estadual (INEPAC – Instituto 
Estadual do Patrimônio Cultural) ou municipal (Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro) e outros 
bens de interesse para preservação identificados pela COC. 

	 Acervo Arquivístico: O acervo arquivístico permanente da Fiocruz, sob guarda da COC, é 
formado por fundos e coleções de documentos dos gêneros textual, iconográfico, cartográfico, 
sonoro e audiovisual, que abrangem registros de meados do século XVIII até os nossos dias, com 
predominância do século XX. As temáticas estão alinhadas à missão institucional, compreendendo as 
ciências da vida e as ciências humanas e sociais. Destaque para os arquivos dos cientistas Oswaldo 
Cruz e Carlos Chagas, e os negativos de vidro do Fundo Instituto Oswaldo Cruz reconhecidos como 
patrimônio documental da humanidade pelo Programa Memória do Mundo da Unesco. 

	 Acervo Bibliográfico: composto por livros, periódicos, manuscritos, artigos, teses e disser-
tações, vídeos, áudios, fotografias, anais de eventos, e outras produções científicas da instituição, 
no meio físico ou digital, distribuídos em uma rede composta por 19 bibliotecas especializadas em 
diferentes unidades da instituição. Destaque para a seção de Obras Raras da Biblioteca de Man-
guinhos com obras do século XVII ao XIX, incluindo o livro “Formulário Médico” manuscrito do 
século XVII reconhecido pelo Programa Memória do Mundo da Unesco; e a Biblioteca de História 
das Ciências e da Saúde, especializada em história da medicina, história da saúde pública, história, 
sociologia e filosofia da ciência. A conservação dos acervos bibliográficos é de responsabilidade 
do ICICT, sendo as demais bibliotecas da Fiocruz responsáveis pela gestão, guarda e acesso de 
seus acervos. 

	 Acervo Biológico: composto por 35 coleções reconhecidas pela Câmara Técnica de Coleções 
Biológicas da Fiocruz, com milhões de amostras microbiológicas, zoológicas, histopatológicas, e 
botânicas de grande valor para a biodiversidade nacional. A responsabilidade por essas coleções 
está condicionada ao lugar de guarda e de curadoria, o que envolve 7 institutos da Fiocruz. 

	 Acervo Museológico: constituído por equipamentos e instrumentos de laboratório, materiais 
e maquinário utilizados na produção de medicamentos e vacinas, instrumentos médicos, mobiliá-
rio, indumentárias e objetos pessoais de cientistas da instituição e uma pinacoteca. Com mais de 
duas mil peças, abrangendo o período compreendido entre meados do século XIX e a atualidade, 
localiza-se na Reserva Técnica Museológica do Museu da Vida, que integra a COC, responsável 
por sua guarda e preservação. 
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PRESERVO – COMPLEXO DE ACERVOS DA FIOCRUZ

As perspectivas atuais da ciência, das organizações, e da comunicação em ciências, além 
da necessidade institucional de maior integração nacional, trouxeram desafios demandantes de 
uma nova orientação estratégica na instituição quanto aos seus acervos científicos e culturais. 
Por outro lado, os atores responsáveis pelas coleções biológicas não aderiam à ideia de 
que elas constituíam parte do patrimônio cultural na instituição, por entenderem que esse 
conceito abarcaria as coleções biológicas históricas, mas não contemplava a maioria das outras, 
principalmente as chamadas coleções vivas, por seu valor notoriamente científico7. O acervo 
bibliográfico era percebido por seus responsáveis mais por sua dimensão informacional do 
que como patrimônio cultural, o que somado às questões das coleções biológicas fazia com 
que um plano estratégico integrador de todos os acervos se pulverizasse no ar antes mesmo 
de ser pensado. 

A perda de oportunidades para esses acervos frente a outras áreas na instituição se fazia 
cada vez mais presente, dada a enorme competitividade por recursos, e logo que percebida 
e associada às ações de preservação patrimonial já em curso, ajudou a criar paulatinamente 
um ambiente interno propício para pensar e apresentar esses diferentes acervos como partes 
constituintes de um complexo integrado de acervos culturais e científicos da Fiocruz. Esse foi 
o primeiro passo para reafirmá-los estrategicamente numa instituição que atua em pesquisa, 
educação, desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde, e atender à crescente demanda 
por esses acervos estarem disponibilizados em sistemas de informação via web. Esse discurso 
aproximava os cientistas e curadores das coleções científicas dos profissionais envolvidos com 
a preservação patrimonial e estava em consonância com um contexto nacional que reconhecia 
cada vez mais que os acervos culturais eram portadores de valores científico e educativo que 
se potencializavam numa sociedade em que a informação e o conhecimento se constituem 
como grandes ativos (PINHEIRO et al, 2013). 

Não havia mais, nesse contexto e nos cenários que se avivavam, como desvincular 
a preservação do patrimônio cultural da gestão de suas informações e do conhecimento, 
sobretudo se confrontada com os movimentos em prol do acesso à informação8, principalmente 
pelo conhecimento produzido em instituições públicas de pesquisa e ensino. Somava-se nesse 
contexto uma crescente necessidade de se intensificar estudos e práticas que considerassem 
as relações do patrimônio cultural e de sua preservação com o desenvolvimento sustentável 
e os riscos oriundos do crescimento urbano não planejado e das mudanças climáticas. 

7  A solução adotada foi de assumir a denominação de acervos culturais e científicos para todas as tipologias 
de acervos na instituição, a despeito do termo cultural, lato sensu, compreender o que é científico. Essa solução 
permitiu o desenvolvimento de algo maior na instituição em relação ao seu patrimônio cultural, e fez com que os 
curadores das coleções biológicas também as vissem como coleções científicas.
8 A Lei de Acesso à Informação no Brasil (Lei nº 12.527/2011) publicada em 18 de novembro de 2011 e 
que regulamenta o direito de acesso à informação tal como previsto na Constituição brasileira de 1988 trouxe um 
desafio maior à gestão pública e em especial à gestão da informação nas instituições públicas (BRASIL, 2011). 
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Esse complexo integrado de acervos que começava a ser delineado, necessitava adotar 
três diretrizes estratégicas a priori: a) estabelecer um novo patamar de organização e de maior 
integração das ações de constituição, preservação, gestão e disponibilização de acervos entre 
os diferentes agentes institucionais; b) dotar a instituição de infraestrutura adequada e moderna 
destinada à preservação do patrimônio científico e cultural; c) ampliar o acesso aos acervos 
e ao conhecimento produzido a partir deles. 

A Casa de Oswaldo Cruz, a partir da experiência acumulada, vinha desenvolvendo 
estratégias e metodologias sob uma abordagem sistêmica, e propôs-se a formular esse complexo 
integrado de acervos. Inicialmente desenvolveu e apresentou um projeto institucional para 
modernização da infraestrutura de preservação de acervos, e que começou a ser implementado 
a partir de 2008 com recursos do Ministério da Saúde e da FINEP – Financiadora de Estudos 
e Projetos (do então Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação). Em 2010, esse projeto 
ganhou corpo em seu desenvolvimento conceitual, e incorporou outras duas unidades técnico-
científicas como parceiras (ICICT e Instituto Oswaldo Cruz), tendo sido selecionado pelo edital 
de 2010 do Programa de Preservação de Acervos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES. O projeto contemplava ações aglutinadoras que visavam desde 
a instalação de plataformas multiusuários para a digitalização e a reprodução de imagens dos 
acervos como a restauração de acervos e modernização de infraestrutura. 

O fato de conseguir em pouco tempo recursos financeiros expressivos em editais 
fez com que houvesse um reconhecimento institucional sobre a relevância de pensar, agir e 
apresentar integradamente os seus diferentes acervos científicos e culturais. Considerados esses 
marcos iniciais, o projeto amadureceu e atualmente estabelece um novo padrão na instituição 
na integração das ações de preservação e divulgação de seus acervos científicos e culturais, 
passando a partir de 2014 a ser denominado Preservo – Complexo de Acervos da Fiocruz.

Considerados o contexto, o histórico e o diagnóstico descritos anteriormente, a instituição 
desenvolveu o Preservo com o objetivo geral de estabelecer uma gestão integrada de seus 
acervos científicos e culturais. O desenvolvimento e a implantação do Preservo preveem: 
(a) identificação, conservação, restauração e organização dos diferentes acervos científicos 
e culturais; (b) integração das ações e projetos voltados para a identificação e valorização 
desses acervos; (c) intensificação do uso das tecnologias de informações e comunicação (TICs) 
como instrumentos para iniciativas de preservação; (d) ampliação do acesso aos acervos e 
a interoperabilidade dos sistemas de informação;(f) articulação das ações de preservação e 
uso dos acervos com os processos de gestão da pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 
(g)  modernização da infraestrutura de guarda, preservação e acesso aos acervos científicos 
e culturais; (h) avaliação e monitoramento das ações, com a constituição de indicadores de 
desempenho e de séries históricas.

O Preservo se constitui como uma rede que envolve a presidência institucional e as 
unidades detentoras da guarda de acervos, e atua como formuladora, orientadora, e articuladora 
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para a implantação da própria política e para a obtenção dos objetivos supracitados.  A 
conformação como rede e não como uma estrutura organizacional deve-se em parte como 
estratégia de não confrontar com a autoridade e a autonomia já constituídas de guarda dos 
acervos por uma grande parcela de unidades técnico-científicas na instituição, e por encerrar 
maior flexibilidade, efetividade e atualidade como modelo de estrutura matricial. O seu 
desenvolvimento e implantação engloba quatro dimensões conforme a figura 01 abaixo: 1) 
conceitual ou de orientações estruturantes; 2) processual ou de documentação normativa e de 
referência; 3) preservação e acesso físico; 4) preservação e acesso digital.

Figura 01 – Apresentação esquemática das diferentes dimensões do Preservo - Complexo de 

Acervos da Fiocruz.

Fonte: Acervo da Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz.

A primeira dessas dimensões seria conceitual, onde se situam os princípios e a teoria 
que nortearão as ações de preservação. São eles que regem a forma como os acervos devem ser 
preservados: conservação preventiva, gestão de riscos, conservação integrada, e preservação 
sustentável, além de reconhecer a necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento 
para preservação, e em educação patrimonial. 

A segunda dimensão trata da produção de documentação de referência com procedimentos, 
boas práticas, normas e padrões capazes de orientar a quem trabalha na preservação do 
patrimônio, independentemente do lugar onde se situa esse acervo, ou da experiência de 
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quem o trata. A documentação está orientada por uma estrutura hierárquica que numa ordem 
decrescente compreende desde políticas geral e específicas, programas, planos até manuais. 

A figura 02 exemplifica essa estrutura e aponta os documentos já concluídos e em 
desenvolvimento, ressaltando-se que toda documentação deverá estar disponibilizada na web 
por meio dos portais da Fiocruz ou da COC nas versões em português, espanhol e inglês.

Figura 02 – Apresentação esquemática dos documentos de referência vinculados ao Preservo - 

Complexo de Acervos da Fiocruz. 

Fonte: Acervo da Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz.

A terceira dimensão visa garantir a integridade dos acervos e as condições ambientais 
adequadas nos locais de guarda. Independentemente se esses acervos estão ou não em edifícios 
históricos, para sua efetiva preservação esses espaços têm que se conformar em ambientes 
apropriados de guarda. Com isso, faz-se necessária uma documentação de referência específica 
que aponte diretrizes para a adaptação desses espaços de guarda, quando existentes, ou 
parâmetros para a elaboração de novas edificações. É nessa dimensão que a conservação 
preventiva e a gestão de riscos se fazem mais presentes. 

A dimensão que trata da preservação e do acesso digital visa atender uma expectativa 
contemporânea que demanda uma crescente necessidade de digitalização ou de outras formas 
de disponibilização dos acervos na rede web. O que ocorre no contexto atual é que para cada 
tipo de acervo na instituição há um sistema de informação próprio, resultando na ausência 
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de integração na recuperação da informação. Isso nos levou a investir na interoperabilidade 
entre esses sistemas por meio da elaboração de um vocabulário integrado, de uma política de 
indexação e na adoção de ferramentas de busca integrada. 

O processo de digitalização era realizado sem orientação institucional e sem o 
estabelecimento de padrões mínimos de qualidade que garantissem o acesso ao longo do tempo. 
O Preservo enfrenta essa questão a partir do estabelecimento de padrões de digitalização que 
permitam no futuro a recuperação e o acesso ao representante digital do acervo sem perda da 
autenticidade e da integridade. É preciso constituir não só os parâmetros de captura digital, 
mas os meios para garantir o acesso contínuo e o uso pleno das informações, uma vez que 
os representantes digitais estão suscetíveis às degradações física e lógica decorrentes da 
obsolescência tecnológica de hardware, de software e de formatos, e para isso é necessário 
um Plano de Preservação Digital. 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO 
DA FIOCRUZ

Em sintonia com as discussões contemporâneas do campo da preservação a COC tem 
buscado investir em estratégias sustentáveis para garantir a conservação dos acervos sob 
sua responsabilidade, fomentando a interdisciplinaridade entre as equipes de seus diferentes 
departamentos. Algumas experiências contribuíram significativamente para esse processo, 
como a criação em 2008 do Grupo de Trabalho de Conservação Preventiva. Como resultado 
do trabalho do grupo foi desenvolvido o projeto de pesquisa “Conservação Preventiva dos 
acervos preservados pela Casa de Oswaldo Cruz”9 que contou com a colaboração da Fundação 
Casa de Rui Barbosa (FCRB), através de acordo de cooperação técnico-científica estabelecido 
entre as instituições. Os resultados da pesquisa apontaram como uma questão importante em 
relação aos acervos institucionais a inexistência de políticas de preservação que pudessem 
garantir “o desenvolvimento de boas condutas, de forma integrada, continuada e sustentável” 
(BECK, 2009, p.31).

Considerando as diretrizes do Preservo, em especial aquelas relacionadas ao 
estabelecimento de um novo patamar de organização e de maior integração das ações relacionadas 
à preservação, a COC iniciou em 2012 o processo de elaboração da Política de Preservação 
e Gestão de Acervos Culturais das Ciências e da Saúde. Apesar da trajetória já trilhada 
pelos departamentos responsáveis pela gestão dos acervos - Departamento de Arquivo e 
Documentação (criado em 1986); Departamento de Patrimônio Histórico (1989); Biblioteca 
de História das Ciências e da Saúde (1991); Museu da Vida (1994); e Biblioteca de Educação 
e Divulgação Científica (1999) – naquele momento ainda se observava uma lacuna em relação 

9  O projeto foi financiado pelo edital do Programa de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico 
2009-2010 da Casa de Oswaldo Cruz.
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a documentos de referência internos que orientassem as ações de preservação, como apontou 
a pesquisa anteriormente mencionada. 

Para elaboração da política de preservação foi criado um grupo de trabalho composto 
por integrantes dos diferentes departamentos da COC e coordenado pela então Vice-direção 
de Informação e Patrimônio Cultural. Considerando o processo histórico de configuração 
dos acervos e respectivos departamentos responsáveis por sua preservação, bem como as 
especificidades das diferentes áreas do conhecimento (arquitetura e urbanismo, arquivologia, 
biblioteconomia, museologia) observava-se um nível ainda insatisfatório de cooperação entre 
as diferentes equipes, e a utilização de conceituações distintas de terminologia, o que implicou 
numa dificuldade inicial de comunicação entre os membros do GT e na necessidade de serem 
estabelecidas definições conceituais de consenso com base na bibliografia, nas normativas 
usuais para cada tipo de acervo e nas distintas culturas de trabalho. 

A metodologia definida pelo GT para elaboração do documento incluiu a identificação e 
análise dos documentos já elaborados (ou em fase de elaboração) pelos próprios departamentos 
relacionados à gestão dos diferentes tipos de acervos da COC (manuais, guias, protocolos, 
etc);  o levantamento de referências bibliográficas sobre o tema (documentos que tratassem 
de orientações e definições teóricas do objetivo, do significado e de como deve ser uma 
política de preservação); e de exemplos de políticas elaboradas por instituições brasileiras e 
estrangeiras que contemplassem ao menos um dos tipos de acervos que seriam objeto da política 
elaborada pela unidade. A partir da organização e análise de todo esse material os membros 
do GT propuseram uma estrutura para o documento base da Política10 que visa apresentar de 
maneira clara os diferentes acervos sob responsabilidade da unidade e definir os princípios 
teóricos que deverão guiar as ações de preservação referentes a eles. 

A etapa de definição de conceitos e princípios exigiu o estabelecimento de consenso 
entre as diferentes áreas. Tendo em vista o objetivo do grupo de redigir uma política alinhada 
com os preceitos internacionalmente consagrados no campo da preservação do patrimônio 
cultural, foram utilizados como referências documentos elaborados por instituições como 
UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), Icomos 
(International Council on Monuments and Sites), ICA (International Council on Archives) 
e ICOM (International Council of Museums), além das legislações e normativas nacionais 
referentes aos diferentes tipos de acervos. 

Os princípios definidos pelo documento incluem o compromisso com as gerações futuras 
e com populações locais; com a cidadania plena; a solidariedade; o respeito à diversidade 
étnica e sociocultural; o comprometimento socioambiental; a democratização do conhecimento; 

10  O Sumário do documento foi estruturado da seguinte forma: Introdução; Definições; Objetivo; Princípios; 
Diretrizes; Programas de Preservação e Gestão; Responsabilidades; Normas; Financiamento; Revisão; Política de 
Preservação e Gestão do Acervo Arquitetônico, Urbanístico e Arqueológico; Política de Preservação e Gestão do 
Acervo Arquivístico; Política de Preservação e Gestão do Acervo Bibliográfico; Política de Preservação e Gestão 
do Acervo Museológico; Referências; Anexo I – Programas de Preservação e Gestão; Anexo II – Normas.
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a educação como processo emancipatório; e a ética e transparência. Em consonância com 
estes princípios, foram definidas como orientações estruturantes a conservação preventiva, 
o gerenciamento de riscos, a conservação integrada, a preservação sustentável e ainda a 
educação patrimonial e a pesquisa e desenvolvimento em preservação de acervos (FUNDAÇAO 
OSWALDO CRUZ. CASA DE OSWALDO CRUZ, 2013).

Desde o início do trabalho houve uma preocupação com o processo de construção 
coletiva do documento, que deveria ser guiado pelo modelo de gestão democrática participativa 
vigente na Fiocruz. O GT definiu diferentes etapas para o processo de validação e aprovação 
do documento, incluindo a apresentação e discussão de uma primeira versão em reuniões com 
diferentes instâncias colegiadas e com o Conselho Deliberativo (CD) da unidade11; a avaliação 
por consultores externos ad-hoc; e a consulta interna, com a disponibilização do documento 
no portal corporativo e a discussão do mesmo em apresentações na unidade. A versão final 
foi submetida à aprovação do CD da unidade. 

Além do documento base foram definidos seis programas de preservação e gestão 
comuns aos acervos: Programa de incorporação; Programa de tratamento técnico; Programa 
de conservação e restauração; Programa de segurança; Programa de acesso, empréstimo e 
reprodução; e Programa de difusão12. Para a elaboração de cada um deles a composição do 
GT é alterada, visando aproveitar a expertise dos diferentes profissionais que compõem a 
equipe técnica da COC. 

A experiência adquirida com o processo de formulação da política de preservação da 
COC foi fundamental para que a Fiocruz pudesse avançar em direção a um desafio maior, 
a formulação de uma política institucional que contemplasse todos os acervos sob sua 
responsabilidade, partindo do conceito amplo de patrimônio cultural tal como definido na 
Constituição Federal de 1988, o qual inclui as criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
Para tanto, foi criado em 2016 um grupo de trabalho composto por representantes de 4 unidades 
técnico-científicas (COC, IOC, ICICT e Instituto René Rachou), das Vice-Presidências de 
Pesquisa e Coleções Biológicas; de Educação, Informação e Comunicação; e de Gestão e 
Desenvolvimento Institucional. 

Assim como havia ocorrido durante o processo para elaboração da política da COC, 
foi necessário estabelecer consensos e superar as diferenças em relação à terminologia e 
rotinas de trabalho adotadas por cada área em relação à gestão de seus acervos. Em relação 
às orientações estruturantes, o grupo definiu a conservação preventiva, a gestão de riscos, a 

11  O Conselho Deliberativo da Casa de Oswaldo Cruz é composto pelos membros da Direção da COC, 
chefes de departamento, coordenadores dos programas de pós-graduação, editor da revista HCSM, representantes 
dos trabalhadores.
12 O documento base da Política, bem como os Programas de incorporação, de tratamento técnico e de 
conservação e restauração podem ser acessados em http://www.coc.fiocruz.br/index.php/patrimonio-cultural/
politica-de-preservacao-e-gestao-de-acervos. Os demais programas que integram a Política de preservação 
encontram-se em fase de elaboração. 

http://www.coc.fiocruz.br/index.php/patrimonio-cultural/politica-de-preservacao-e-gestao-de-acervos
http://www.coc.fiocruz.br/index.php/patrimonio-cultural/politica-de-preservacao-e-gestao-de-acervos
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gestão da qualidade, a conservação integrada, a preservação sustentável, o acesso à informação, 
a preservação da biodiversidade, a pesquisa e desenvolvimento em preservação de acervos e 
a educação patrimonial. O documento final, intitulado Política de Preservação dos Acervos 
Científicos e Culturais da Fiocruz, propõe a gestão integrada das diferentes tipologias de 
acervo, diretrizes gerais para políticas específicas, programas e planos de médio e longo prazo, 
define responsabilidades, periodicidade para sua revisão e relaciona as normas vigentes para 
cada tipologia de acervo13. Além de receber as contribuições dos membros do GT, a política 
foi submetida à avaliação pelas Câmaras Técnicas de Gestão e Desenvolvimento Institucional; 
de Informação e Comunicação; e de Coleções Biológicas. Foi realizada ainda uma consulta 
interna na instituição e sua aprovação final foi feita pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz 
em 2018.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de elaboração das políticas de preservação institucionais trouxe uma série 
de desdobramentos que visam à melhoria da qualidade das ações de preservação. No âmbito 
da COC foi criada uma Comissão Permanente de Acervos, instância técnica consultiva cujo 
objetivo é estabelecer e revisar periodicamente as linhas temáticas que orientam a ampliação 
do acervo da unidade, avaliar e se manifestar sobre a incorporação e desincorporação de bens 
ao acervo. Tais ações, que até então eram realizadas se forma isolada pelos profissionais dos 
departamentos, passam a contar com equipes multidisciplinares capazes de contribuir com 
diferentes olhares. Seguindo o princípio da interdisciplinaridade foi criado ainda o Grupo de 
trabalho de gestão de riscos e conservação preventiva, que finalizou em 2018 o primeiro ciclo 
de aplicação da gestão de riscos para os acervos institucionais. 

No âmbito da Fiocruz foi criado o Grupo de Trabalho para formulação do Plano de 
Preservação Digital; e o Grupo de Trabalho para estabelecimento de padrões e normas para 
edificações e infraestruturas que abrigam acervos, ambos compostos por representantes de 
diferentes unidades da instituição. 

O Preservo, que antes se configurava como um projeto proposto por três unidades 
científicas, e que paulatinamente conseguiu apoio institucional, principalmente de sua presidência, 
foi de fato institucionalizado com a aprovação e publicação da Política de Preservação dos 
Acervos Científicos e Culturais da Fiocruz. Por meio dessa política, foi estabelecido ainda o 
Comitê Gestor do Preservo14 cujo objetivo é articular as ações de implementação da política 
e dos objetivos centrais do Preservo.

Os resultados subsequentes à publicação das políticas de preservação da Casa de 
Oswaldo Cruz e da Fiocruz não podem ser avaliados unicamente por indicadores tangíveis, 

13  O documento pode ser consultado em https://portal.fiocruz.br/documento/politica-de-preservacao-dos-
acervos-cientificos-e-culturais-da-fiocruz. 
14  Composto por representantes da Vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação; da Vice-

https://portal.fiocruz.br/documento/politica-de-preservacao-dos-acervos-cientificos-e-culturais-da-fiocruz
https://portal.fiocruz.br/documento/politica-de-preservacao-dos-acervos-cientificos-e-culturais-da-fiocruz
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muitas das vezes representados pela constituição de grupos de pesquisa, de trabalho, por 
novas documentações ou por melhores índices de preservação ou de acesso dos acervos. Há 
uma dimensão intangível em todo o processo de construção de políticas desse tipo para uma 
instituição, que perpassa a troca de conhecimentos e de práticas técnicas e institucionais 
entre os diferentes atores, e o fortalecimento e a valorização da preservação patrimonial e do 
patrimônio cultural no cotidiano da comunidade institucional. 

Merece também ser destacado o processo político que está presente em toda a gestação 
de políticas desse tipo, e que por si só se revela como um componente constitutivo de gestões 
participativas em instituições que reconhecem ser a democracia, a ética e a transparência como 
valores a serem sempre desejados e observados. 

Cabe lembrar que as políticas institucionais estão inscritas em contextos maiores e 
que se expressam pela existência ou ausência de políticas culturais em diferentes esferas. A 
princípio poderiam ser vistas como relevantes tão-somente à própria instituição, mas os efeitos 
decorrentes da publicação destas políticas de preservação demonstram seu potencial para a 
área a outras instituições de pesquisa, ensino e de guarda de acervos, e que podem contribuir 
para contextos mais amplos.
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O TEATRO DO RIO DE JANEIRO E A LEI ROUANET: 
SOB O ESTIGMA DA CONCENTRAÇÃO DE 

RECURSOS

Gustavo Guenzburger1

RESUMO: Esse artigo analisa o histórico dos últimos dez anos de captação de 
recursos via Lei Rouanet para o teatro do Estado do Rio de Janeiro, sob a ótica da 
concentração. A sistematização dos dados disponíveis no site do extinto Ministério 
da Cultura deixa clara a tendência de afunilamento dos recursos da Rouanet na 
mão de cada vez menos produtores teatrais. Tal concentração aparece neste estudo 
como gerador de desigualdades e como carrasco de vários modos e estilos teatrais 
que não mais conseguem captar através da Lei. A concentração aparece aqui entre 
gêneros, produtores, projetos e mesmo dentro das prestações de contas. No limite, 
esse problema crônico do sistema de incentivos parece favorecer irregularidades 
com potencial de alimentar a campanha de criminalização da cultura atualmente 
em curso no País.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Rouanet, Patrocínio, Teatro, Fomento 

INTRODUÇÃO

Esse artigo pretende, a partir dos dados disponíveis no site do extinto 
Ministério da Cultura2, analisar o histórico recente de captação de recursos via Lei 
Rouanet para o teatro do Rio de Janeiro, sob a ótica da concentração de recursos. 
Os resultados aqui apresentados são parte inseparável do trabalho de ativismo 
do pesquisador dentro do MATER3 - Movimento de Artistas de Teatro do Rio de 
Janeiro, que, entre outras atividades, estuda as políticas culturais, dentro do objetivo 
mais amplo de recolocar o público e o artista no centro da atividade teatral. 

1  Pesquisador e professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 
UNIRIO, onde desenvolve a pesquisa “Teatro, estéticas e políticas de fomento”, com bolsa Pós-
Doutorado Nota 10 da FAPERJ. Em 2014, estudou as políticas culturais francesas em estágio-
sanduíche na Universidade Sorbonne Nouvelle (Paris III) como parte de sua pesquisa de doutorado 
na UERJ, sobre as relações entre a estética e a socioeconômica do teatro carioca. Email: gustavo.
gruta@gmail.com 
2  http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php 
3  https://www.facebook.com/MovimentodeArtistasdeTeatrodoRio/ 

mailto:gustavo.gruta@gmail.com
mailto:gustavo.gruta@gmail.com
http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
https://www.facebook.com/MovimentodeArtistasdeTeatrodoRio/
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Para começar um melhor entendimento dos números da captação da Rouanet do teatro 
carioca, foi criado dentro do MATER um grupo de trabalho4 que efetuou uma divisão dos 
valores de captação por gêneros de projetos. Esta divisão preliminar, embora metodologicamente 
ainda aparentemente arbitrária e possivelmente carente de precisão conceitual, mostrou-se 
bastante útil ao explicitar em números a existência de modos de produção distintos dentro do 
mesmo mecanismo de incentivo cultural. “Teatro musical”, “teatro adulto”, “teatro infantil”, 
“manutenção de teatros” e “outros”, se não são descrições precisas de projetos culturais, 
mostraram ser subdivisões capazes de apontar para modos de organização da produção teatral 
que atuam com diferentes níveis de gastos, formalização, profissionalização e, principalmente, 
em diferentes fatias do mercado de verbas públicas. 

O potencial de revelação dos modos produtivos é o principal elo de ligação da atividade 
do MATER com a presente pesquisa de Pós-doutorado, que se debruça tanto sobre a atividade 
dos movimentos sociais de artistas cariocas quanto sobre os modos de produção teatral da 
cidade. Dentro dessa pesquisa, ativismo e pesquisa de campo se misturam e seguem vias 
de mão dupla. Se o pesquisador conta com a atividade e muitas vezes a mão de obra de 
movimentos como o MATER para levantar dados, outras vezes a sistematização e a análise 
de dados realizadas na pesquisa acadêmica enriquecem as atividades e tomadas de decisão 
desses mesmos movimentos.

 O presente trabalho mostrará algumas constatações e análises preliminares desta 
sistematização de valores de captação de recursos via Lei Rouanet de 2009 a 2018, para 
projetos de teatro de proponentes do Estado do Rio. Os valores constantes nos gráficos 
foram corrigidos monetariamente pelo IPCA (até fevereiro de 2019), a fim de possibilitar a 
comparação entre os anos e, dessa forma, a construção da série histórica.

A EVOLUÇÃO DAS CAPTAÇÕES

O primeiro gráfico apresentado abaixo é de valores gerais, antes da subdivisão por 
gêneros de projetos. Uma queda consistente nos últimos quatro anos (apesar de pequenas 
variações) é a primeira sugestão visual que esta curva nos fornece. No entanto, é difícil definir 
com firmeza se esta queda relativamente constante reflete uma tendência de saturação do 
mecanismo de incentivo fiscal ou se ela reflete uma circunstância de crise econômica do país 
e do Estado. A própria falta de perspectivas de saída da crise em futuro próximo contribui 
para misturar e confundir estas duas hipóteses. 

4  Alina Lyra, Clarissa Freire e o próprio pesquisador participaram dessa etapa.
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Uma queda mais abrupta, de cerca de 30%, aparece no último período (2017-18), quando 
a captação caiu de 102 para 69 milhões de reais. Mas ainda é cedo também para a conclusão 
de que isso reflita uma tendência à aceleração da queda. Será preciso acompanhar os próximos 
anos e as modificações que a Lei provavelmente sofrerá. A queda brutal na captação de 2017 
para 2018 pode muito bem refletir a exposição negativa que o mecanismo da Rouanet recebeu 
nas mídias em um ano eleitoral cuja gramática discursiva colocou a cultura e a educação no 
lugar de futuros alvos de “faxina” moral e ideológica. O teatro foi uma das maiores vítimas 
dessa sanha difamatória. À medida que a campanha eleitoral avançava, o discurso sobre os 
artistas famosos que “mamam na Lei Rouanet” se multiplicava pelas redes. Esse tipo de 
exposição tem tanto o potencial de espantar patrocinadores quanto o de perdurar pouco no 
tempo, no caso de não haver uma escalada fascista de caça às bruxas no país.

De qualquer maneira, esse gráfico com os números brutos explicita um outro dado 
que muitas vezes passa desapercebido pelos agentes culturais do Rio: a ordem de grandeza 
dos valores da Lei Rouanet. Em 2016 e 2017 os Movimentos pela Cultura fizeram um grande 
estardalhaço quando o prefeito Eduardo Paes cancelou o pagamento de um edital de fomento 
direto à cultura, e o estardalhaço aumentou quando seu sucessor Marcelo Crivella praticamente 
extinguiu o fomento direto na cidade. (GUENZBURGER, 2017) O que só aos poucos vai 
sendo compreendido pelos trabalhadores da cultura que atuam em produções de pequeno e 
médio porte é que os valores desses editais de fomento, pelos quais eles brigaram e dos quais 
eles faziam uso antes, sempre foram ínfimos, se comparados às enormes verbas captadas pelas 
produções de grande porte, seja na Lei Rouanet ou em outros mecanismos de incentivo fiscal 
no Estado e na cidade do Rio. 
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No edital público “do calote” em 2016, por exemplo, a Secretaria Municipal de Cultura 
previa 25 milhões de reais para todas as linguagens, sendo apenas 6 milhões desses para o 
teatro. Neste mesmo ano, produtores teatrais captaram cerca de 97 milhões de dinheiro público 
em contratos de patrocínio feitos a portas fechadas de departamentos de marketing via Lei 
Rouanet. E a média dos seis anos anteriores vinha sendo essa: 6 a 10 milhões de fomento direto 
ao teatro para pequenos e médios produtores, e de 100 a 140 milhões anuais para médios e 
grandes produtores de teatro via Lei Rouanet. A parte que fica para o teatro dos cerca de 45 
a 55 milhões de reais da Lei de incentivo municipal (Lei do ISS) e também os outros tantos 
milhões do Estado (Lei do ICMS) completará o quadro de investimentos públicos no teatro 
do Rio de Janeiro5. Com os dados já disponíveis, é possível antever a lógica concentradora, 
privatista e terceirizada do grosso desses investimentos públicos em teatro. O fim das fontes de 
fomento direto ao teatro no Rio e no resto do país apenas contribui para deixar mais dramática 
a situação de modos produtivos de menor porte, que cada vez se encaixam menos na lógica 
mercadológica das leis de incentivo. 

Apesar da aparente tendência geral de queda a parir de 2014, apenas o esmiuçamento 
em gêneros de projetos teatrais foi capaz que mostrar que essa queda não é igualitária. Ela 
guarda uma certa homologia de características que refletem melhores ou piores adaptações 
de cada modo produtivo à evolução do mercado de incentivos fiscais à cultura. O próximo 
gráfico, por exemplo, acusa muito claramente o banimento gradual do gênero “teatro adulto” 
do mecanismo de incentivo fiscal. Em 2013, noventa e nove projetos desse tipo conseguiram 
alguma captação, enquanto que no ano passado apenas vinte e cinco. No mesmo período, o 
gênero “teatro infantil” cai de vinte e sete projetos para apenas cinco com captação. Os outros 
gêneros não demonstram essa queda no número de projetos, sendo que “teatro musical” e 
“manutenção de teatros” tiveram até mesmo um pequeno aumento, apesar da crise.

5  Ainda não foi possível fazer essa separação no âmbito da presente pesquisa.
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A CONCENTRAÇÃO ENTRE OS GÊNEROS

Mas são os gráficos a partir dos valores de captação que começam a revelar visualmente 
a migração dos incentivos entre os diferentes gêneros teatrais e modos de produção. O terceiro 
gráfico mostra que, mesmo com variações, e apesar da queda na captação geral e da difamação 
sofrida pela cultura durante a campanha eleitoral de 2018, os gêneros de projetos “teatro 
musical” e “manutenção de teatros” ainda mantiveram os mesmos níveis de captação de 
2013, 80% acima do nível de 2009. O mesmo não acontece com “teatro infantil” e “teatro 
adulto”, cuja captação tende a desaparecer. O primeiro já está praticamente zerado em 2018, 
enquanto que o segundo tem o total de captação, de cerca de 7 milhões de reais para vinte e 
cinco projetos, praticamente igualado ao total captado pelos oito projetos de “manutenção de 
teatros”. O detalhe é que estes últimos são basicamente puxados por três teatros comerciais 
geridos por apenas dois mega-produtoras de entretenimento, que também figuram entre os 
maiores captadores no gênero “teatro musical” do mesmo ano.
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 A presente pesquisa já mostrou que, com o recente desaparecimento de mecanismos de 
fomento direto e desde a queda histórica de bilheteria no “teatro de arte” carioca (GUENZBURGER 
2017), gêneros que antes guardavam alguma estrutura profissional começam a se igualar a 
modos de produção amadores, alternativos ou periféricos. O gráfico anterior mostra o iminente 
esgotamento de uma última fonte de recursos que ainda restava para algumas peças que, apesar 
de serem idealizadas por artistas e para além dos objetivos comerciais, ainda conseguiam 
sensibilizar patrocinadores. Assim atingiam uma pequena parcela da população de centro e 
zona sul da capital do Estado. O processo revelado no gráfico indica a desprofissionalização 
de todo esse teatro que não seja criado pela lógica do entretenimento com apelo de marketing.

Os próximos gráficos explicitam em forma de percentuais esse fosso entre eixos 
considerados “artísticos” (“teatro adulto” e “teatro infantil”) e de “entretenimento” (“teatro 
musical”). Embora a princípio possa parecer conceitualmente problemática e arbitrária6, 
esta divisão se mostrou útil aqui para isolar modos produtivos bastante diferentes. O quarto 
gráfico (abaixo) demonstra o crescimento crescente e consistente da fatia dos incentivos via 
Lei Rouanet que vão para projetos do gênero “teatro musical”.

6  Um exemplo de problema metodológico nessa separação por gêneros é a inclusão das comédias comerciais 
no gênero “teatro adulto”. Apesar de alguns conseguirem altíssimas receitas de bilheterias, esses espetáculos em 
geral demandam menos recursos para a sua produção do que os musicais, se equiparando no quesito Rouanet a 
espetáculos considerados mais “artísticos”. Daí esse problema conceitual não acarretar prejuízo prático para o 
presente estudo.
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Os percentuais acima ratificam alguns resultados que os dados de quantidade de projetos 
e volume de captação já tinham apontado: expulsão gradual do “teatro adulto” e “infantil” do 
mecanismo da Rouanet e concentração no gênero “musical”. No caso dos musicais, o aumento 
gigantesco de percentual e de valores não é acompanhado por um crescimento equivalente 
no número de projetos, o que nos obriga a indagar sobre o aumento dos custos de produção 
de cada projeto.

A CONCENTRAÇÃO POR PROJETOS

Sobre isso, o quinto gráfico (abaixo) é o que mais claramente distingue modos de 
produção do teatro carioca patrocinado, ao separar visualmente as médias de captação praticadas 
por cada tipo de projeto. 
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A análise da evolução das médias de captação por projeto torna visível o descolamento 
dos valores de projetos ligados aos produtores de entretenimento (“manutenção de teatros + 
“teatro musical”) em relação aos outros tipos de projeto. Se os projetos de teatro “infantil” e 
“adulto” raramente ultrapassam a média de 300 ou 400 mil reais, o teatro musical praticamente 
nunca está abaixo de 1 milhão de reais, chegando a ultrapassar 2,1 milhões de média em 2017.

Por se referir a um número muito limitado de produtores, a linha amarela de “manutenção 
de teatros” varia mais bruscamente que as outras. Uma pequena tendência de queda na 
concentração poderia ser confundida como uma possível entrada de novos agentes neste meio. 
Entretanto, uma rápida conferida nos proponentes ou grupos de empresas proponentes atesta 
que eles pularam apenas de quatro para cinco: três grandes teatros comerciais com projetos de 
manutenção de altíssimo custo, um outro de médio custo e mais um pequeno centro cultural 
com projetos anuais de custo menor. A pequena queda na concentração por projetos nesse 
mercado reduzido se deve ao fato de que cada um desses teatros passou a captar para mais de 
um projeto por ano, o que pode gerar uma ilusão de desconcentração. 

CONCENTRAÇÃO E AUMENTO DE CUSTOS

A constatação mais reveladora do presente trabalho é a de que as variações nos custos 
dos espetáculos (gráfico 5) seguem as mesmas curvas dos totais de captação (gráfico 3).  
Essa “coincidência” demostra, economicamente falando, que os musicais do Rio de Janeiro 
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pautam suas despesas não pelos custos reais de produção, mas pela quantidade de dinheiro 
disponível no mercado de captação em cada ano. Já se sabia que o teatro “musical” carioca 
é constituído por um nicho altamente restrito de produtores com acesso a patrocinadores, 
portanto com pouco potencial de crescimento em termos de quantidade dos projetos. O que 
só a comparação visual dos gráficos acima foi capaz de revelar e comprovar é o dispositivo 
encontrado por esses produtores para absorver os aumentos sazonais na oferta de incentivos. 
Esse dispositivo é o simples aumento do custo de cada espetáculo. Desse modo, picos de 
captação como os de 2014 e 2017 correspondem a picos no custo individual dos projetos, e 
não na multiplicação e diversidade dos mesmos. 

Esse quadro nos leva à dura constatação de que, da forma como a Lei Rouanet está 
funcionando hoje, quanto mais dinheiro ela injetar no teatro fluminense, mais inchados serão 
os orçamentos dos grandes projetos, mais inflacionados serão os insumos de produção, sem 
que isso acarrete uma maior diversidade e multiplicidade da oferta cultural para o público.  

A CONCENTRAÇÃO ENTRE PRODUTORES 

Até aqui estes gráficos foram capazes de traçar um itinerário de concentração de 
recursos que tende a excluir gradativamente tudo aquilo que não são os projetos de grande porte 
ligados à ideia de entretenimento comercial. Mas existem ainda outras formas mais internas 
de concentração e de exclusão, que somente a análise mais esmiuçada é capaz de detectar. 
O exemplo dos grandes captadores nas duas pontas da presente série histórica reforça ainda 
mais o diagnóstico de crescimento na concentração dos recursos de incentivo fiscal para o 
teatro carioca e fluminense. Em 2009, cinco produtoras ou clusters de produtoras captaram 
cerca de 19,3 milhões ou 31,94% do total captado pelo teatro naquele ano. Tais índices já 
configuravam  uma concentração bastante alta, se pensarmos que os 68,06% restantes foram 
divididos por outros 155 proponentes.



1760

A tendência natural da Lei Rouanet de aumento gradual da concentração durante os dez 
anos seguintes nos levou a um quadro muito mais grave para o teatro fluminense em 2018:

 

No ano passado, os cinco maiores proponentes ou clusters de proponentes7 ficaram com 
cerca de 34 milhões de reais, ou perto de metade da captação de todo o teatro do Rio, sendo 
praticamente metade dessa metade apenas para um cluster proponente, o grupo Aventura. 

7  Grupos de empresas de produção cultural que possuem os mesmos sócios e/ou parentes e cônjuges.
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Os outros 94 proponentes captaram cerca de 51%. Para entendermos a amplitude do salto de 
concentração que ocorreu nos últimos dez anos é preciso levar ainda em conta que, em 2009, 
o maior captador havia sido a própria Funarte, que redistribuiu o valor dos 7 milhões que 
captou da Petrobrás pelos 165 projetos vencedores do prêmio Myriam Muniz 2008, sendo 18 
projetos contemplados no Rio8. O mesmo mecanismo engenhoso (ou quase esquizofrênico), 
de se captar recursos de um empresa estatal através de um órgão do governo, já vinha sendo 
usado nos dois anos anteriores. Tratava-se de uma estratégia governamental de emergência 
para justamente tentar desconcentrar provisoriamente os recursos da Lei Rouanet para o teatro 
e contemplar também projetos que fugiam de sua lógica de marketing. 

POLÍTICAS DE CONCENTRAÇÃO E CRIMINALIZAÇÃO DA ROUANET

No presente trabalho, esse caso Funarte/Petrobras bagunça e dificulta um pouco a 
comparação do início e do final da série histórica. Por outro lado, ele ilustra bem como, em dez 
anos, a concentração de recursos para o teatro na Lei Rouanet deixou de ser combatida para ser 
estimulada pelo governo. O maior exemplo disso é a Instrução Normativa nº 5, de dezembro 
de 2017, que aumentou o limite de captação de um mesmo proponente para a estratosférica 
cifra de 60 milhões9. Os gráficos acima não deixam a menor dúvida de que infelizmente esse 
tipo de estímulo surtiu efeito. O que falta entender é o quanto essa política de concentração, 
para além de inchar custos e orçamentos e de expulsar do sistema os pequenos produtores, 
pode ter também contribuído para a criação do clima nacional de perseguição à cultura e aos 
“artistas que mamam na Lei Rouanet”, cujo ápice ocorreu na campanha eleitoral de 2018.

Em resposta a esta campanha difamatória e à ignorância geral, o coletivo MATER, 
entre outras pautas, tem feito estudos, reuniões e ações de esclarecimento quanto à situação 
de precariedade que os artistas enfrentam dentro do mercado de trabalho financiado pela Lei 
Rouanet. As pesquisas do MATER acabaram por revelar ainda um outro tipo de concentração 
de recursos mais perversa, presente no interior de alguns dos projetos milionários do teatro do 
Rio. O que aparece no estudo individualizado da prestação de contas de alguns destes projetos 
é que o aumento recente da média de captação tem criado, além da inflação de custos, um 
enorme fosso entre as remunerações. Os seguintes resumos de prestações de contas foram 
elaborados pelo MATER a partir dos dados do site do ex-MinC10, e dizem respeito a prestações 
de contas de espetáculos de alguns dos principais usuários da Lei Rouanet no teatro do Rio:

8  http://dados.gov.br/dataset/premio-funarte-teatro-myriam-muniz 
9  Ver GUENZBURGER; NEGREIROS, 2018.
10  Os projetos apresentados nas imagens 8 e 9 são de proponentes que nos últimos 10 anos estiveram 
presentes no seleto grupo de 5 maiores captadores. Portanto, ao contrário de exceções, eles indicam um modus 
operandi tão usual quanto injusto, praticado por uma faixa da produção teatral do Rio de Janeiro que capta em 
média 50% dos incentivos. Esses valores são os únicos do presente trabalho que não estão corrigidos, por serem 
recentes. Apesar de estas tabelas também serem baseadas em informações públicas e oficiais, os nomes dos projetos 
não são revelados aqui a pedido do próprio MATER, responsável pelo levantamento e sistematização dos dados. 

http://dados.gov.br/dataset/premio-funarte-teatro-myriam-muniz
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8 - ESTUDO DE CASO 1 – (Teatro adulto)

VALOR TOTAL CAPTADO:   R$ 1.380.000

PROPONENTE (30,94%)

(3 empresas, 30 notas, 8 rubricas)  R$ 427.000

     

Outras notas de produção

+assistentes     R$ 185.000

TOTAL ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO   R$ 
612.000

(4 pessoas)       (44,34%)

Outras despesas       R$ 619.000

         (44,85%)

CRIATIVO (6 pessoas)     R$ 149.000

(6 pessoas)       (10,79%)

9 - ESTUDO DE CASO 2 – (Teatro Musical)

VALOR CAPTADO:     R$ 2.750.000

Proponente      R$ 563.000 

Coordenação Geral (29 notas)   R$ 395.000

Diretor Geral (2 notas)    R$ 278.000

Gestor Financeiro     R$ 97.000

Outras notas de Produção+ assistentes  R$ 187.000

Coordenador Administrativo (finanças)  R$ 42.000

O objetivo da pesquisa aqui e no MATER é menos acusatório e mais de esclarecimento.
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Assistente Administrativo    R$ 47.000

Prestação de contas     R$ 59.000

TOTAL ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO         R$ 1.668.000  

(22 pessoas)       (60,65%)

OUTRAS DESPESAS (Mídia, material, captação etc.) R$ 800.000

         (29,09%)

ARTÍSTICO       R$ 282.000

(23 pessoas)        (10, 25%)

 Além da profusão de funções administrativas discutíveis, o que salta aos olhos nestes 
últimos dois gráficos é a diferença brutal entre os valores destinados ao pessoal da produção 
(entre 45% e 60%) e os valores destinados à remuneração dos artistas e técnicos envolvidos 
diretamente na criação dos espetáculos (cerca de 10%). Essas discrepâncias se aliam a outras 
estranhezas descobertas entre os dados da Rouanet disponíveis on-line: um espetáculo cuja 
divulgação atinge 770 mil reais; outro que paga cerca de 360 mil reais de aluguel de salas 
de ensaio para realizar uma turnê; uma megaprodutora que aluga uma sala de ensaio por 
noventa mil reais para outra mega-produtora que na verdade pertence aos mesmos sócios; 
um assistente de iluminação que custa cerca de 50 mil reais; ou um espetáculo que capta 7,5 
milhões de reais mas realiza somente 14 apresentações (540 mil reais por sessão). Em muitos 
casos, os limites legais e éticos são testados e ultrapassados nesse dispositivo sistemático de 
aumento de custos, que converte em margem de lucro os excedentes dos incentivos. Afinal, os 
grandes produtores, até por formarem um grupo muito reduzido, parecem não ter condições 
ou interesse em transformar esses excedentes em novos espetáculos.

 Aqui a concentração de recursos começa a se confundir com corrupção e lavagem de 
dinheiro, e a única coisa que não se enxerga mais entre todos esses números é a tal arte teatral, 
e muito menos o seu público. Para quem quiser criminalizar a cultura, também é possível 
enxergar aí um prato cheio de argumentos.

CONCLUSÃO

A lei Rouanet, que através de seu artigo 18 entrega decisões sobre o investimento 
público em cultura nas mãos dos diretores de marketing, criou no Brasil um pseudo-mercado 
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de patrocínios, onde apenas a lógica de seleção é privada e mercadológica, enquanto que o 
dinheiro investido é totalmente público. Os dados aqui apresentados indicam que pelo menos 
no caso do teatro do Rio de Janeiro, este pseudo-mercado está e continuará ficando ano após 
ano cada vez mais excludente.

Os números deixam clara a tendência de aumento na concentração de recursos da 
Lei Rouanet no teatro do Rio. Essa concentração aparece neste estudo como gerador de 
desigualdades e como carrasco de vários modos e estilos teatrais que não mais conseguem 
captar pela Lei, como as produções pequenas e médias para o público adulto e infantil. Neste 
processo de aniquilamento da diversidade artística e de homogeneização do teatro profissional 
na direção do puro entretenimento, artistas e público são certamente os mais prejudicados.

O pesadelo da criminalização da arte em tempos de pensamento obscurantista aparece 
aqui sendo claramente alimentado por esses desajustes dentro do próprio mecanismo que hoje 
constitui o principal apoio à cultura no Brasil. O que um coletivo de artistas e produtores 
como o MATER parece tentar é a retomada de uma discussão que atualmente está na boca de 
quem nada entende do assunto e que identifica os artistas como bandidos. Mas os números 
comprovam que os artistas, assim como o público, são os mais prejudicados pelas injustiças 
da Lei Rouanet. 

Trabalhadores e pesquisadores da cultura tentam interferir no debate sobre o único 
tipo de fomento ao teatro que ainda está sendo capaz de sobreviver aos contingenciamentos 
orçamentários em todas as esferas de governo: o incentivo fiscal à cultura. A Lei Rouanet é a 
matriz e o principal parâmetro deste tipo de fomento indireto no País, e faz-se urgente que se 
interfira e se modifique essa Lei. Só assim ela poderá talvez sobreviver aos presentes ataques. 

Essa sobrevida de um mecanismo imperfeito como a Rouanet parece ser crucial para 
a sobrevivência de vários modos de produção teatral em crise no Rio de Janeiro, pelo menos 
enquanto não conseguirmos implementar mecanismos mais transparentes, democráticos e 
estruturantes de apoio estatal ao teatro e à cultura.
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ERA UMA VEZ QUANDO TUDO 
COMEÇOU:POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO, 
CENSURA E REGULAMENTAÇÃO DAS ARTES 

CÊNICAS NO BRASIL (MEADOS DO SÉC.XIX-1930)

Mirna Aragão de Medeiros1

RESUMO: O objetivo desse artigo é analisar o início da trajetória da relação 
entre a construção de um campo artístico no Brasil, em meados do século XIX, e 
o financiamento estatal. Quando foram as primeiras iniciativas governamentais no 
intuito de apoiar as artes e especialmente o teatro? Essa preocupação é paralela ao 
desenvolvimento de uma identidade nacional? Já existia uma política pública para 
as artes cênicas? São questões levantadas, nem todas respondidas, foram percorridos 
decretos, depoimentos e uma variedade de fontes históricas para a compreensão 
desse momento histórico.

PALAVRAS-CHAVE: Teatro, financiamento, decretos, identidades nacionais.

O NASCIMENTO DO CAMPO TEATRAL NO BRASIL: A CONSTRUÇÃO 
DOS “IDEAIS NACIONAIS”

É uma narrativa frequente nos estudos do teatro do Brasil que a chegada 
do teatro nas Américas se deu através da Companhia de Jesus. O padre Anchieta 
pensava e agia empregando o teatro como veículo de propaganda. A finalidade do 
teatro jesuítico era catequisar os nativos e transmitir valores cristãos, não tendo 
intenção de desenvolver propriamente um teatro nacional (MELLO FILHO, 1941, 
p. 41). Os primeiros teatros no Brasil foram construídos no século XVIII e eram 
chamados de “Casas da Ópera”, mas foi somente no século XIX que as companhias 
teatrais europeias passaram a circular pelas terras brasileiras. A vinda da família 
real para América durante este período estimulou a construção de espaços melhores 
para as artes cênicas, como veremos mais adiante.

1  Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da UNIRIO, mirna.arag@gmail.
com
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No contexto da construção de uma identidade nacional brasileira, simultaneamente 
ao aumento da circulação de companhias teatrais estrangeiras, construía-se gradativamente 
um sentimento de nacionalidade; assim, o teatro passa lentamente a ser compreendido como 
um espaço dessa representação nacional e de promoção do “ideal brasileiro”. Os escritores 
e dramaturgos do século XIX estavam empenhados na divulgação do sentimento de uma 
“comunidade imaginada” brasileira2 (CANDIDO, 1987, p. 27; SÁ, 2010, p. 20-21; ANDERSON, 
2006).

A historiadora Jussara de Sá destacou a presença significativa de personagens 
estrangeiros em textos teatrais do século XIX. Após a análise de 74 textos3, afirmou que a 
construção do referido sentimento de pertencimento nacional passou por uma diferenciação 
do “outro”, desenhando através dos diálogos e representações o “brasileiro” em contraposição 
ao “estrangeiro” (SÁ, 2010, p. 19). A autora pretendia

examinar tais personagens “estrangeiras”, estabelecer suas semelhanças e contrastes 
com os “brasileiros”, para tentar apreender que concepções de nação são anunciadas 
pelos autores teatrais no panorama brasileiro do século XIX e início do século 
XX. Nessa trama de relacionamentos, onde são retratados interesses muitas vezes 
antagônicos entre “brasileiros” e “estrangeiros”, é que se arquiteta a configuração do 
que era desejado como “A Nação” (SÁ, 2010, p. 20). 

As cenas das peças, muitas vezes escritas por esses estrangeiros, tinham a “nação” como 
pano de fundo ou como protagonista. E os diálogos ou situações eram, em geral, construídos 
em oposição ao “estrangeiro”. Já se pensava, portanto, na edificação de uma arte nacional, 
de um teatro nacional, que, segundo o escritor Flávio Aguiar (1997), “deveria estar apoiada 
em três pilares: autores nacionais, temas considerados nacionais e companhias de teatro com 
atores nacionais”. 

As instituições culturais são exemplos dos esforços de fortalecer uma determinada ideia 
de cultura nacional; e, “concebidas como instrumentos do progresso da civilização e, também, 
do culto imperial”, nas palavras da historiadora francesa Arnelle Enders, elas enriqueceram 
a vida intelectual brasileira (ENDERS, 2014, p. 77). Isto motivou, por exemplo, a criação do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que foi responsável pelo início de uma 
escrita da história nacional brasileira. Não apenas isso, de acordo com a historiadora Ângela 
de Castro Gomes, “o instituto deveria dedicar-se à escrita da história do país, num processo 

2  Estamos utilizando aqui o conceito de Comunidade imaginada de Benedict Anderson. 
3 A pesquisadora Jussara Bittencourt de Sá, em estudo intitulado Nação em cena-Brasil, teatro, século 
XIX , realizou ampla pesquisa sobre a relação do teatro e da construção da Nação brasileira analisando 74 textos 
teatrais dos seguintes autores: Martins Pena (1815-1848), Joaquim Manoel de Macedo (1820-1882), Gonçalves 
Dias (1823-1864), José de Alencar (1829-1877), Álvares de Azevedo (1831-1852), Paulo Eiró (1836-1871), 
França Junior (1838-1890), Machado de Assis (1839- 1908), Visconde de Taunay (1843-1889), Castro Alves 
(1847-1871), Artur Azevedo (1855-1908). A autora destacou a presença significativa de personagens tidas como 
estrangeiras atuando na nação, e por isso, afirmou que a construção da nação brasileira passa pelo discurso do 
“outro”- estrangeiro – desenhando através dos diálogos e representações o brasileiro em contraposição ao “outro”. 
(SÁ, 2010, p. 19).
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simultâneo de construção dessa história e de afirmação do papel do Estado como criador e 
garantidor de nossa nacionalidade” (GOMES, 1997, p. 15)4.

Auxiliaram também nesse processo de criação de uma história/memória/identidade 
brasileira, instituições tais como: Academia Imperial de Belas Artes (1826), Conservatório 
Dramático (1843), Biblioteca Nacional (1810) e Academia Brasileira de Letras (1897). Ressalte-
se que a elaboração de datas comemorativas, feriados cívicos e monumentos, parte dessa 
construção de uma identidade nacional, pode ser compreendida a partir daquilo que o historiador 
francês Pierre Nora (1993) conceituou como “lugares de memória”. Entendemos que esses 
lugares reforçam a noção de pertencimento à “comunidade imaginada” como teorizada por 
Anderson (2006), criando laços de pertencimento e união. 

No Brasil do século XIX, a centralização política do Império existia concomitantemente 
com o crescimento de cidades tais como Salvador, Porto Alegre, Santos e Rio de Janeiro, 
províncias que, nesse período, conheciam uma efervescente vida cultural. Em cada uma delas 
havia pelo menos um teatro, onde eram encenadas peças brasileiras ou internacionais, além 
do repertório de autores locais. O IHGB tinha escritórios nesses municípios, os quais estavam 
incumbidos de inventariar o passado local, incentivar as celebrações locais e nacionais, entre 
outras políticas5. 

A memória pública das pequenas pátrias, bem como a celebração de seus grandes 
homens, foi posteriormente favorecida pela instauração do federalismo e da autonomia 
dos estados a partir da Constituição de 1891. Cumpre acrescentar a essas festas 
provinciais os eventos dos municípios, como comemoração de sua fundação e seu 
aniversário, sempre celebrado de alguma maneira. (ENDERS, 2014, p.29).  

As representações artísticas e suas diferentes formas de difusão, entre elas o teatro, 
foram importantes ferramentas apropriadas pelo Estado “numa sociedade cujo índice de 
analfabetismo nos anos 1870 chegava a mais de 80%” (ENDERS, 2014, p. 78)6. Nesse sentido, 
por não exigir letramento, o teatro atingia parcelas massivas da população, difundindo tais 
ideais nacionais entre os mais diversos grupos sociais. 

4 Inicialmente o IHGB teve 27 sócios fundadores, e destes mais da metade seguiu carreira política e 
literária/jornalística, e participaram do processo de independência do Brasil. São eles: Antônio Manuel Correia 
da Câmara, Cassiano Esperidião de Melo e Matos, Diogo Soares da Silva Bivar, entre outros. Para ver a lista 
completa: ENDERS, 2014, p. 79.
5  Em Pernambuco, por exemplo, existia desde 1862 uma instituição ligada ao IHGB dedicada à preservação 
da memória da Guerra contra os holandeses no século XVII (ENDERS, 2014, p.28).
6  Em 1872 foi feito o primeiro censo brasileiro, e até o censo de 1920 o índice de analfabetismo não 
variava muito entre as províncias. A partir da reforma eleitoral de 1882 (Lei Saraiva), o analfabeto foi proibido de 
votar e o analfabetismo passa a ser considerado como uma questão nacional. Somente na Constituição de 1988, 
as pessoas que haviam sido excluídas do processo eleitoral por não saberem ler e escrever puderam exercer este 
direito político fundamental. A Constituição republicana de 1891, que acabou com o censo econômico, manteve, 
portanto, aquilo que Rui Barbosa chamaria de censo literário. Segundo Holanda, “para desmontar as críticas ao 
projeto do governo, o representante da Bahia [Rui Barbosa] fixou-se sobretudo nos dois quilates marcados para 
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Cabe aqui uma observação importante no que diz respeito ao letramento e ao teatro. 
Como pontuamos em outro lugar, 

O acesso à leitura, assim como à escolaridade, teve tratamento político no Brasil desde 
os primeiros instrumentos de ordenamento jurídico para a construção de um país 
independente de Portugal. A Constituição de 1824 proclamava o direito de frequentar 
escolas para todos os cidadãos. No entanto, o efetivo exercício desse direito tornava-se 
difícil para os escravos, já que essa mesma carta constitucional restringia a qualificação 
como cidadão, excluindo os escravos e seus descendentes (REIS, 2005, p.1). Tais 
empecilhos ficarão mais claros quando a Resolução Imperial nº 1854 proibiu os 
escravos de frequentar escolas. Relacionados a essas restrições apontavam-se os 
baixos índices de alfabetização entre negros escravos e forros em uma avaliação 
divulgada em 1872 que registrava “um escravo alfabetizado para 999 analfabetos e de 
0,6 mulheres escravas para 999,4 analfabetas” (MOYSÉS, 1994, p.200, apud REIS, 
p.1). (MEDEIROS & PEREIRA, 2017, p. 20)

2. REGULAMENTOS E POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO PARA O TEATRO 
AO LONGO DO SÉCULO XIX

A partir de 1808, a vida teatral brasileira, principalmente a carioca, ganhou uma nova 
dimensão com a chegada da família real (COSTA, 2006, p.45). Foram construídos novos 
teatros, e, em 1810, Dom Joao VI permitiu por decreto a criação de um teatro no Rio de 
Janeiro. Segundo o pesquisador José Dias, 

A partida para o início de uma vida cultural organizada foi a atitude contundente de João 
VI ao incumbir, pelo Decreto de 28 de maio de 1810, o Intendente Geral da Polícia, 
Paulo Fernandes Vianna, de construir um ‘teatro decente’, que possuísse dignidade 
suficiente para receber a Corte e seus visitantes ilustres e estrangeiros, permitindo que 
funcionasse com o nome de Real Teatro de São João” (DIAS, 2012, p.68)

O teor desse decreto, de 28 de maio de 1810, era o seguinte:

Fazendo-se absolutamente necessário nesta capital, que se erija um Teatro decente 
e proporcionando à população, e ao maior grau de elevação e grandeza em que hoje 
se acha pela minha residência nela, e pela concorrência dos estrangeiros e de outras 
pessoas que vêm das extensas províncias de todos os meus Estados: fui servido 
encarregar o doutro Paulo Fernandes Vianna, do meu Conselho e Intendente geral 
da polícia, do cuidado e diligência de promover todos os meios para ele se erigir, 
e conservar sem dispêndio das rendas publicasse sem ser por meio de alguma nova 
contribuição que grave mais os meus fiéis vassalos a quem antes desejo aliviar de 
todas elas. E havendo-me proposto o mesmo Intendente, que grande parte dos meus 
vassalos residentes nesta corte me haviam já feito conhecer e que por ser esta obra do 
meu real agrado, e de notória necessidade, se prestavam de boa vontade a dar-me uma 
prova de seu amor e distinta fidelidade, concorrendo por meio de ações a fazer o fundo 
conveniente, principalmente se eu houvesse por bem de tomar dito o Teatro debaixo de 
minha proteção e de permitir que com relação ao Imperial nome se denominasse Real 
Teatro de S. João. Querendo corresponder ao amor que assim prestam a minha real 
pessoa e com que tanto se distinguem nesta ação, sou servido honrar o dito Teatro com 
a minha real proteção, e com a pretendida invocação, aceitando, além disso, a oferta 

o eleitorado, e que tinham sido o principal alvo da oposição: o de saber ler e escrever, a que chamou ‘Censo 
literário’, e o da renda líquida anual, a que chamou ‘Censo pecuniário’” (Holanda, 1977, p. 219).
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que por mão do mesmo Intendente fez Fernando José de Almeida, de um terreno a 
este Teatrofim proporcionado, que possui defronte à igreja da Lampadosa, permitindo 
que nele se erija o dito Teatro, segundo o plano que me foi presente e que baixará com 
este assinado pelo mesmo proprietário do dito terreno, que além disso se oferece a 
concorrer com seus fundos, indústria, administração e trabalho, não só para a criação 
como para o reger e fazer trabalhos. E sou, outrossim, servido, para mostrar mais 
quanto esta oferta me é agradável, conceder que a tudo quanto for necessário para seu 
fabrico, ornato e vestuário até o dia em que se abrir e principiar a trabalhar se dê livre 
de todos os direitos nas Alfândegas, onde se deve pagar, que se possa servir da pedra 
de cantaria que existe no ressalto, ou muralha do edifício público que fica contíguo 
a ele e que de muitos anos não se tem concluído; e que, depois de entrar a trabalhar, 
para seu maior asseio e mais perfeita conservação, se lhe permitirão seis loterias 
segundo o plano que se houve de aprovar, a benefício do mesmo Teatro. E, porque 
também é junto e de razão que os acionistas que concorram para o fundo necessário 
para a sua criação fiquem seguros assim dos juros dos seus capitais, que os vencerem, 
como dos mesmos capitais, por isso mesmo que os ofertaram sem estipulação de 
tempo, determino que o mesmo intendente geral da polícia, a cuja particular e privada 
inspeção fica a dita obra e o mesmo Teatro, faça arrecadar, por mão de um tesoureiro 
que nomeará, todas as ações e despendê-las por férias por ele assinadas, reservando 
dos rendimentos aquela porção que se deve recolher ao cofre para o pagamento dos 
juros e a amortização dos principais, para depois de extintos esses pagamentos, que 
devem ser certos e de inteiro crédito e confiança, passar o edifício e todos os seus 
pertences ao domínio e propriedade do proprietário do terreno; ficando, entretanto, o 
dito e quanto nele houver com hipoteca legal, especial e privilegiada ao distrito dos 
referidos fundos. O conde de Aguiar, do meu Conselho de Estado, ministro e secretário 
de Estado de Negócios do Brasil, o tenha assim entendido e faça executar, com as 
ordens necessárias ao Intendente geral da polícia e mais estações, onde convier”. 
(DIAS, 2012, p. 68-69. Grifo nosso).

Assim, o Teatro Real São João foi inaugurado em 1813 – construído fora do perímetro 
urbano, como uma estratégia de estimular o crescimento da cidade em outras direções7. É 
interessante refletir como a história do São João, que recebeu financiamentos governamentais 
durante alguns períodos intermitentes, esteve ligada diretamente à história política, cultural 
e social da cidade do Rio de Janeiro, pois, logo após a sua inauguração, tornou-se um local 
onde passaram a ocorrer diversas manifestações políticas. (SOUZA, 2003, p. 3; CAMARGO, 
1937, p.11).

O Teatro São João passou por três reconstruções devido a incêndios (1824, 1851 e 
1856), e alterou o nome por quatro vezes (1826, 1831, 1838, 1957) – sempre em função 
do contexto político. Por exemplo, na primeira modificação, em 1826, passou a se chamar 
Imperial Teatro São Pedro de Alcântara – santo patrono do Imperador. Nesse período, segundo 
o dramaturgo e escritor Joracy Camargo, o teatro “não ia bem”: “porque o público se mostrava 

7  O teatro foi inaugurado em 12 de outubro de 1813, data natalícia do Príncipe Regente, no Largo do 
Rossio – atual praça Tiradentes. Acomodava 1.020 pessoas na plateia e possuía quatro ordens de camarotes, com 
30 camarotes na primeira ordem, 28 na segunda, 28 na terceira e 26 na quarta. Para maiores informações ver: 
Centro Técnico de Artes Cênicas. “Teatros do Centro Histórico do Rio de Janeiro”, disponível em: http://www.
ctac.gov.br/centrohistorico/index.asp, acesso em 18/08/2016.

http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/index.asp
http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/index.asp
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saciado e desgostoso dos cambistas, que vendiam camarotes, em espetáculos de gala, a 100 
e a 200$000!!” (CAMARGO, 1937, p.11-12). 

Em 1831, após a abdicação de Dom Pedro I – ou seja, na segunda alteração de nome – 
passou a se chamar Teatro Constitucional Fluminense. Depois, retornou ao nome do patrono, 
na tentativa de reafirmar a monarquia; e, por fim, já durante o período republicano, foi batizado 
como Teatro João Caetano, em homenagem ao conhecido ator – nome que permanece até os 
dias de hoje.8 (SOUZA, 2002, p. 33-34; ENDERS, 2014, p. 113-114; COSTA, 2006, p.45-46).

Além de precursor no quesito financiamento, este teatro também foi pioneiro em 
receber recursos através de loterias. De acordo com a pesquisa de José Dias (2012), Dom 
Pedro I, em 1822, baixou um decreto que encarregava o Banco do Brasil a formar uma loteria 
que concedesse recursos ao então Teatro São João. Em 1824, o mesmo imperador concedeu, 
também por decreto, três loterias e a compra de um edifício para reavaliar a reconstrução do 
Teatro de São João, que havia sofrido um incêndio no mesmo ano. Até o teatro ser reconstruído, 
o imperador ordenou a construção de um pequeno teatro, Teatrinho Constitucional, através 
de um edital de 29 de novembro de 1824 (DIAS, 2012, p. 73). Com a falta de recursos para 
a continuação das obras, em 4 de julho de 1825 o imperador decretou a criação de mais 6 
loterias em benefício de Fernando José de Almeida, para custeio das despesas. 

É importante ressaltar que, no início do século XIX, a polícia fiscalizava a execução 
das peças teatrais guiada pelas determinações da Constituição de 1824. Documentos da 
época comprovam os pedidos de controle e fiscalização dos teatros e encenações públicas. 
Prescrições expedidas em julho de 1829, por exemplo, ordenavam ao intendente geral da 
Policia da Corte que este procedesse ao exame das peças que seriam encenadas no Teatro São 
Pedro de Alcântara. Em 1830, o governo recomendava aos presidentes das províncias que não 
permitissem a apresentação, particular ou pública, de peças que “ofendessem corporações e 
autoridades”. Em 1836, foi recomendado ao juiz de paz do 1º Distrito do Sacramento que lesse 
as peças de teatro antes que fossem encenadas; finalmente, em 1841, ficou regulamentado 
que “nenhuma representação terá lugar sem que haja obtido aprovação e o visto do Chefe 
de Polícia ou delegado, que não concederão quando ofenda a moral, a religião e a decência 
pública”. (COSTA, 2006, p.48-51; MEDEIROS, 2008, p70)

Vemos, assim, que a política imperial (que concedia a um empresário a responsabilidade 
sobre os teatros), foi marcante para os debates sobre a gestão dos teatros no país nos períodos 
seguintes. As consequências deste modelo influenciavam as peças representadas, bem como 
as escolhas das companhias, fosse para encenar apenas na capital ou para dirigir-se para o 
interior. Além disso, as normas para a “moral” e os “bons costumes”, bem como os controles 

8 João Caetano dos Santos, nascido em Itaboraí (RJ), em 27/1/1808, e falecido no Rio de Janeiro em 
24/8/1863, foi um ator e empresário teatral brasileiro, conhecido como o maior ator de sua época. É considerado o 
primeiro teórico da arte dramática no país e responsável pela profissionalização do teatro, tanto por suas iniciativas 
no palco quanto pela administração de companhias que atuavam na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades 
interioranas.
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para evitar agitações populares, influenciavam o modo como os textos eram adaptados – e, 
portanto, o que seria financiado pelo governo ou não (COSTA, 2006). 

Afinal, o Teatro São Pedro acabou sendo interditado pela polícia em 1834, sob a 
justificativa de impedir as agitações federativas, republicanas e abolicionistas – que, nessa 
época, tinham encontrado nos palcos um espaço político para serem representadas. O teatro 
foi reaberto somente em 1844, com a encenação de Norma, de Giovanni Bellini, recolocando 
o Rio de Janeiro no “tímido circuito teatral da época” (COSTA, 2006, p.49).

Além de ter passado por inúmeras transformações, também foi o primeiro a receber 
financiamentos regulares do governo, como podemos perceber através do decreto n.º 474 de 
15 de setembro de 1847 – que autorizou o auxílio mensal de dois contos de réis do orçamento 
imperial por seis anos a João Caetano dos Santos, então empresário do Teatro São Pedro. Depois 
que passou o tempo estabelecido, o decreto n.º 696, de 1853, prorrogou o financiamento por 
mais seis anos e aumentou-o para três contos de réis. 

A política de financiamento dos teatros através das loterias foi constante durante 
o Império. Em 1837, o teatro, já renomeado para Theatro Constitucional Fluminense, foi 
financiado por duas loterias (também concedidas por decreto de 30 de novembro de 1837). Em 
4 de setembro de 1846, outro decreto foi assinado, concedendo mais quatro loterias ao Teatro 
São Pedro de Alcântara, novamente renomeado. Após outro incêndio, o Teatro foi reconstruído 
com financiamento determinado no decreto de 24 de abril de 1852, o Decreto n. º 970. 

O decreto n.º 1307, de 1853, vinculou o recebimento do auxílio a algumas exigências, 
tais como: manutenção de uma companhia dramática de língua nacional, representação de 
três peças “originais de invenção nacional” anualmente; e, caso uma dessas peças tivesse boa 
aceitação do público, a renda líquida da terceira apresentação deveria ser entregue ao autor da 
peça, como uma forma de incentivar o autor nacional. Na mesma lógica, ficaram proibidas as 
apresentações de óperas líricas italianas e francesas que não fossem vaudevilles9. 

 No mesmo decreto n.º 1307 encontrava-se também presente outro tópico importante 
para nossa reflexão: o controle e a censura10. Podemos perceber a vigilância atenta nos artigos 
que determinavam que, primeiramente, os textos teatrais, para serem encenados, precisariam 
ser analisados pelo inspetor de teatros subvencionados; em segundo lugar, para o recebimento 
do auxílio no Tesouro Nacional, tornou-se necessária a apresentação do atestado do Inspetor 
dos teatros subvencionados, constando o cumprimento das exigências do decreto; e, em terceiro 
lugar, as peças deveriam ser autorizadas também pelo Conservatório Dramático Brasileiro 
e pela autoridade policial competente. Tudo isso além da obrigatoriedade de “colocar à 

9 O gênero teatral vaudeville é um estilo de variedades, que engloba dança, teatro, circo de horror, pequenos 
filmes, acrobacias, cantores populares, salas de concerto, museus e literaturas burlescas. Foi muito comum nos 
Estados Unidos e no Canadá desde 1880 até a década de 1930.
10 Em 1829 e 1830 já existiam ações do Estado para controle do teatro através de inspeções da diversão 
pública (n. º 123 de 21 de julho de 1829 e n. º 141 de 29 de julho de 1830)
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disposição da autoridade competente policial um camarote de primeira ordem sempre que 
houver espetáculos”11. 

Esta é uma característica das políticas públicas para a cultura: um intenso controle das 
apresentações cênicas, que se tornará uma marca das políticas para o teatro em diferentes 
períodos históricos. 

3. O CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO BRASILEIRO (CDB): ENTRE 
FINANCIAMENTOS E CENSURAS 

Não é por acaso que, em 1843, foi criado o Conservatório Dramático Brasileiro (CDB), 
sendo regulamentado dois anos depois pelo Decreto nº 425, de 19 de julho de 1845:

“Art. nº1

O Conservatório Dramático terá por seu principal intuito e fim primário animar e 
excitar o talento nacional para os assuntos dramáticos e para as artes acessórias – 
corrigir os vícios da cena brasileira, quanto caiba na sua alçada – interpor o seu juízo 
sobre as obras, quer de invenção nacional, quer estrangeira, que ou já tenham subido a 
cena e chama-los aos grandes preceitos da Arte, por meio de uma analise discreta em 
que se apontem e combatam os defeitos, e se indiquem os métodos de os emendar. [...]

Art.nº12

Se o Governo Imperial houver por bem de encarregar ao Conservatório, a censura 
das peças que subirem à representação nos Teatros públicos da Corte, ou ainda a sua 
inspeção moral, o Conservatório se prestará prontamente a este encargo, podendo 
propor e requerer o que pareça mais acertado para o seu mais cabal empenho.”12 

Assinavam esse documento: Diogo Soares da Silva de Bivar; José Rufino Rodrigues 
Vasconcellos; Luiz Carlos Martins Penna; Francisco de Paula Vieira de Azevedo; Luiz Honorio 
Vieira Souto; José Florindo de Figueiró Rocha; Hermogenes Francisco de Aguilar Pantoja; 
Manoel de Araújo Porto Alegre; Januario da Cunha Barbosa; Agostinho Nunes Montez; José 
Pereira Lopes Cardal e Luiz Garcia Soares de Bivar.

O Conservatório foi criado, portanto, para fomentar as artes cênicas, mas também 
controlar o que seria representado. Segundo Galante de Souza, também foram criados órgãos 

11 Para os textos integrais dos decretos ver: CÂMARA DOS DEPUTADOS, “Legislação”. Decreto n.1.307 
de 13 de dezembro de 1853. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1307-
30-dezembro-1853-559280-publicacaooriginal-81409-pe.html, acesso em 22/07/2018.
12  Decreto nº 425 de 19 de julho de 1845. O decreto na íntegra encontra-se disponível na Seção de 
Manuscritos da Biblioteca Nacional, e se encontra digitalizado: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/
div_manuscritos/mss1452744/mss1452744.pdf, acessado em 22 de julho de 2018.

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1307-30-dezembro-1853-559280-publicacaooriginal-81409-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1307-30-dezembro-1853-559280-publicacaooriginal-81409-pe.html
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1452744/mss1452744.pdf
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1452744/mss1452744.pdf
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semelhantes em outros Estados brasileiros: em Pernambuco (1854) e na Bahia (1857) – neste 
último, foram censores Rui Barbosa e Castro Alves. 

          O decreto estabelecia o Conservatório como primeira instância da censura 
em todas as peças, funcionando como importante instrumento político para evitar que os 
textos teatrais incitassem a desordem ou o ataque à religião, ao Estado e ao rei (GABLER, 
2015). A criação do Conservatório e a delegação da função de censura encerraram o trabalho 
desempenhado pela polícia por quase 50 anos. 

O Conservatório Dramático Brasileiro atuou no Rio de Janeiro, sede da Corte, e 
teve a sua história dividida em dois períodos: de 1843 a 1864; e de 1871 a 1897, quando foi 
definitivamente extinto (já no período republicano) (KHEDÉ, 1981, p.56-59). O Decreto n.º 
4.666, de 4 de janeiro de 1871, criou um novo Conservatório Dramático, com as seguintes 
funções:

 “Art. 4º Ao Conservatorio Dramatico incumbe:

§ 1º O exame das peças, que tiverem de ser representadas nos theatros da Côrte;

§ 2º A inspecção interna dos theatros;

§ 3º As atribuições conferidas ao Inspector geral dos theatros, no Decreto nº 622 de 
24 de Julho de 1849, art. 3º;

§ 4º As atribuições, que lhe forem marcadas pelo regulamento geral dos theatros, de 
que trata o art. 15.”13

O “novo” Conservatório manteve, portanto, as atribuições de estímulo ao teatro; mas 
aumentou o caráter de fiscalização às artes cênicas, tais como inspeções dos teatros e exames 
das peças. É interessante ressaltar também a preocupação ao fomento de artistas nacionais. 
Como previsto no Art. 14, “A empresa ou companhia se obrigará a representar em cada mez, 
duas peças, pelo menos, de autores brasileiros, da escolha do Conservatório”. E o Art. 15 
estabelecia que “O Conservatório Dramático, logo que entrar em exercício, redigirá e submeterá 
à aprovação do Governo um regulamento geral para os theatros e um regimento interno para 
os trabalhos do mesmo Conservatorio”.14 Ambos artigos demonstram que o papel do CDB 
também era incentivar e regulamentar o teatro e as peças nacionais.

O Conservatório Dramático Brasileiro (CDB), portanto, exerceu também a censura ao 
teatro através do recurso da “violência simbólica” (BOURDIEU, 1997), inibindo produções 
que não se encaixassem nos textos desejados pelo CDB. Os intelectuais-censores eram agentes 
privilegiados do poder monárquico, e utilizavam da força repressiva para ditar um padrão 
estético compartilhado pela elite. O controle ideológico dos textos era acompanhado, portanto, 
do “controle estético” (BOURDIEU, 1996) – ou seja, um grupo de intelectuais pertencentes 
13  CÂMARA DOS DEPUTADOS. “Legislação”. “Decreto n.º 4.666, 4 de janeiro de 1871”. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-4666-4-janeiro-1871-552047-publicacaooriginal-
68962-pe.html. Acessado em: 22/07/2018.  
14  CÂMARA DOS DEPUTADOS. “Legislação”. “Decreto n.º 4.666, 4 de janeiro de 1871”. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-4666-4-janeiro-1871-552047-publicacaooriginal-
68962-pe.html. Acessado em: 22/07/2018.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-4666-4-janeiro-1871-552047-publicacaooriginal-68962-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-4666-4-janeiro-1871-552047-publicacaooriginal-68962-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-4666-4-janeiro-1871-552047-publicacaooriginal-68962-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-4666-4-janeiro-1871-552047-publicacaooriginal-68962-pe.html
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à classe dominante era eleito para dizer o que é bom ou ruim em termos artísticos, tomando 
como base, sempre: as escolas estrangeiras, a “moral e os bons costumes” da sua classe, o 
respeito às “autoridades e aos Poderes Políticos” eleitos pela mesma classe, E privilegiando 
a “Religião” também legitimada pelo poder dominante. Pois:

Não devem aparecer em cena assuntos nem expressões menos conforme com o decoro, 
os costumes e as atenções que em todas as ocasiões se devem guardar, maiormente 
naquelas em que a Imperial Família honrar com a sua presença o espetáculo. (COSTA, 
2006, p.49)

4. DEBATES E PROJETOS EM FINS DO SÉCULO XIX 

Na atual Praça Tiradentes, que era chamada Praça da Constituição desde 1821 até 
1890, surgiram outros teatros, como o Teatro São Francisco (que em 1855 teve o seu nome 
alterado para Ginásio Dramático). Na década de 1860, os teatros proliferaram, tanto na 
capital quanto nas províncias: cresceu o número de peças originais ou traduzidas submetidas 
à censura; companhias estrangeiras, sobretudo portuguesas, visitaram o Brasil; e os jornais 
comentavam regularmente as encenações. O teatro de todas as formas tornou-se a principal 
diversão urbana (ENDERS, 2014, p.114-115).

Entre março de 1861 e fevereiro de 1862, os escritores nacionais estiveram muito 
mais tempo em cartaz no Ginásio do que os estrangeiros, o que levou alguns folhetinistas 
mais afoitos a proclamarem o “nascimento do teatro nacional”. (Jornal do Commercio, 13 de 
out.1861, apud SOUZA, 2002, p.116-117).

Na segunda metade do século XIX, o teatro se tornou o entretenimento mais procurado 
pela população brasileira, principalmente no Rio de Janeiro. Isto fomentou o surgimento de 
novos teatros, novas peças e, como consequência dessa agitação cultural, a capital fluminense 
entrou no circuito das turnês das companhias dramáticas europeias.

Os portugueses, principalmente, vieram encenar suas peças nos palcos cariocas. As 
temáticas versavam sobre o império luso, como podemos perceber nos títulos: O infante 
dom Afonso Henriques, O infante dom Fernando em África, Os portugueses em África, A 
restauração de Portugal, A aclamação de dom João IV, entre outros. (ENDERS, 2014, p. 
116). Por outro lado, os autores brasileiros abordaram tanto assuntos históricos em geral 
quanto temas históricos nacionais. Vale destacar que, sobre as temáticas históricas nacionais, 
em sua maioria os textos foram elaborados por escritores ligados ao IHGB – em especial, 
Gonçalves de Magalhães. Para eles, “a ficção era o melhor meio de alcançar um público maior 
e divulgar a história do Brasil entre os brasileiros” (ENDERS, 2014, p. 117).  Um dos autores 
mais importantes foi Martins Pena, através de suas comédias de costumes. Outros nomes de 
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destaque da época foram: o dramaturgo Artur Azevedo, além do próprio ator e empresário 
teatral João Caetano; e, na literatura, o escritor Machado de Assis. 

A respeito do repertório brasileiro, que se formava inspirado na dramaturgia realista 
francesa, Souza (2002, p. 117) apontou que os temas nacionais começaram a ser encenados 
com maior frequência, com destaque para os literatos fluminenses. Mas o grupo de literatos-
dramaturgos era bastante heterogêneo: nem sempre havia interesses “pedagógicos” e nem 
sempre seus objetivos eram alcançados: 

Embora houvesse nestas peças uma intenção genuína de enfocar temas e formas 
propostos por um realismo militante e com pretensões missionárias, acreditando-
se que com isto contribuía-se para o aprimoramento e a educação da sociedade e a 
formação do próprio teatro nacional, nem sempre o resultado desejado foi alcançado 
(SOUZA, 2002, p. 117).

Esta postura de alguns literatos-dramaturgos, de não aderirem à prática de utilizar o teatro 
como instrumento do projeto civilizador acima descrito, estava relacionada também com a forma 
de financiamento do teatro na época. Segundo o ex-diretor do Serviço Nacional do Teatro (SNT) e 
empresário teatral Orlando Miranda15 a gestão de um espetáculo sem o patrocínio estatal funcionava 
da seguinte maneira:

A partir do século XIX, quando a atividade teatral se iniciava na cidade, o modelo de 
negócio era autossustentável, o empresário teatral muitas vezes investia o seu capital 
em uma montagem, ou levantava os recursos a partir de empréstimos bancários. Muitas 
vezes pagava-se os custos de montagem, os empréstimos e o lucro era reinvestido 
em um novo espetáculo, a renda obtida na bilheteria girava a economia do negócio. 
Esse formato de gestão era similar a um negócio, no qual o consumidor viabilizava 
a realização e o prejuízo levava ao fechamento do empreendimento. (Entrevista de 
Orlando Miranda em 27/05/2014, in LIMA, 2015, p. 10).

Orlando Miranda ressaltou que a partir do século XIX as montagens teatrais eram em 
geral fruto de investimentos pessoais do proprietário da companhia ou do ator-empresário 
que a administrava – e que, por suposto, arcava com prejuízos ou lucrava com a temporada. 
Às vezes era necessário viajar em turnê pelo interior do Brasil para quitar dívidas adquiridas 
com a montagem do espetáculo e o pagamento dos artistas e técnicos envolvidos.

Sobre o período de meados do século XIX e a relação das artes cênicas e as suas 
políticas de financiamento, é importante citar o levantamento feito por Joracy Camargo na 
década de 1930. O dramaturgo e escritor Joracy Camargo foi convidado pelo então Ministro 

15  Orlando Miranda atuou como diretor do Serviço Nacional de Teatro (SNT) entre 1974 e 1985. A frente 
do SNT, criou a Escola Nacional de Circo, Instituto Nacional de Artes Cênicas (Inacen), fundou o Teatro de Arena 
da Guanabara e o Teatro Escola do Acre. Foi também presidente da Associação Carioca de Empresários Teatrais e 
da Escolinha de Arte do Brasil (EAB). Atualmente é proprietário e empresário do Teatro Princesa Isabel, no Leme 
(Rio de Janeiro), um dos últimos teatros de rua remanescentes na cidade. Orlando Miranda também foi proprietário 
do Teatro Galeria, no Flamengo, que funcionou do início dos anos 1980 a 2010, sob a sua administração e em 
parceria com Max Haus, sócio do antigo Teatro Casagrande, no Leblon. (http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:iMFmYxYQkEcJ:m.jb.com.br/cultura/noticias/2018/05/24/grande-publico-tera-acesso-a-obra-
do-ator-autor-e-produtor-orlando-miranda/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br, acesso em 29/07/2018). 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iMFmYxYQkEcJ:m.jb.com.br/cultura/noticias/2018/05/24/grande-publico-tera-acesso-a-obra-do-ator-autor-e-produtor-orlando-miranda/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iMFmYxYQkEcJ:m.jb.com.br/cultura/noticias/2018/05/24/grande-publico-tera-acesso-a-obra-do-ator-autor-e-produtor-orlando-miranda/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iMFmYxYQkEcJ:m.jb.com.br/cultura/noticias/2018/05/24/grande-publico-tera-acesso-a-obra-do-ator-autor-e-produtor-orlando-miranda/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, para participar de um grupo de intelectuais 
que se formou para pensar estratégias para o desenvolvimento do teatro nacional. 

Nessa ocasião, em 1937, proferiu uma palestra intitulada “Teatro Brasileiro e Infantil”. 
Na primeira parte da conferência, intitulada “O teatro brasileiro – situação atual e a solução 
necessária”, realizou um extenso levantamento sobre as tentativas governamentais de fomentar 
o teatro no país. É interessante notar que, para refletir sobre o teatro nacional, o dramaturgo 
realizou essa pesquisa para comprovar que o teatro não esteve completamente abandonado 
pela iniciativa pública; e que, sim, foram tomadas medidas e feitos debates sobre o teatro 
no país – conforme vimos anteriormente. O autor traz dados interessantes e importantes de 
serem trazidos à tona: 

Em 1857, foi iniciada uma intensa campanha do governo em favor do teatro lírico, 
com a concessão de vários favores, até que em 1858, foram aprovados os Estatutos da 
Real Academia de Música e Ópera Nacional. Em 1859 foram aprovados os Estatutos 
da Sociedade Teatral Rio Grandense, com a obrigação de sustentar uma companhia 
dramática na província do Rio Grande do Sul. Em 1861, o Barão das Três Barras, 
mais tarde Visconde de Jaguari, nomeou uma comissão composta por José de Alencar, 
Joaquim Manoel Macedo e Cardoso de Menezes, para estudar as causas da decadência 
teatral, e sugerir medidas capazes de reerguer o nosso teatro. Essa Comissão composta 
por escritores ilustres, indicou em 1862, como providências indispensáveis, o seguinte:

1º) Construção de um edifício destinado a representações de peças modernas;

2º) Criação de um Conservatório Dramático. (CAMARGO, 1937, p.14-16) 

Essas providências não foram levadas adiante. No entanto, em 1871, como vimos, 
foi criado o Conservatório Dramático; e dois anos depois, Cardoso de Menezes, o Barão de 
Paranapiacaba16, apresentou um projeto autorizando a construção de um Teatro Normal, para 
o qual seria disponibilizada a verba de 500 contos para a construção de um edifício e mais a 
quantia de 100 contos anuais – que seriam divididos em parcelas mensais – para a companhia 
que explorasse o teatro. No entanto, mais uma vez, a iniciativa não vingou. (CAMARGO, 
1937, p.14-16; TROTTA & MICHALSKI, 1992, p.7)

Na mesma linha do Barão de Paranapiacaba, em 1879, o então deputado Dr. Sizenando 
Barreto Nabuco de Araújo propôs a criação de seis loterias para a “fundação e custeio de um 
teatro normal” – proposta que se transformou no Decreto nº 282. Novamente, a proposta não 
conseguiu sair do papel – ou, como disseram Trotta e Michalski, o projeto foi “encaminhado 

16  João Cardoso de Meneses e Sousa, o Barão de Paranapiacaba, nasceu em Santos (SP) em 25 de abril de 
1827 e faleceu em 2 de fevereiro de 1915, no Rio de janeiro. Formou-se em Direito em 1848 pela Faculdade de 
Direito de São Paulo, atuando como advogado na corte na capital federal até 1857, quando iniciou sua carreira na 
Repartição Geral da Fazenda. Em 1862, recebeu a tarefa de criar um plano nacional para o teatro junto com José 
de Alencar. Atuou também como censor e dirigiu o Conservatório Dramático Nacional em 1871. Entre 1873 a 1876 
exerceu o cargo de deputado federal por Goiás. Atuou também como jornalista, escrevendo para vários jornais 
entre eles: Correio Mercantil e Jornal do Comércio. Através do Decreto Imperial de 8 de maio de 1883 recebeu o 
título de Barão de Paranapiacaba. (BLAKE, 1895, p.210-211)
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a Comissão de Redação e lá ficou esquecido para todo o sempre” (TROTTA & MICHALSKI, 
1992, p.7)

Passaram-se alguns anos até que houvesse mais uma iniciativa. Em 1888, o deputado 
Afonso Celso Júnior apresentou uma emenda ao orçamento que autorizava o governo a 
subsidiar a quantia de três contos mensais a uma empresa de teatro que representasse, pelo 
menos, uma peça brasileira em cada mês, e concedia um prêmio anual, também de três contos, 
ao autor nacional, cujo nome fosse indicado por um júri. Afonso Celso foi contrariado por um 
Regimento da Câmara, e declarou que “permaneceria fiel aos seus intuitos, isto é, patrocinar 
de alguma maneira o decadente teatro nacional e tentar erguê-lo do estado tristíssimo em que 
se acha.” (CAMARGO, 1937, p.16)

Na opinião de Camargo, Afonso Celso teria sido o primeiro defensor do dramaturgo 
brasileiro, e, como demonstração, insistiu para aprovação do prêmio para o autor nacional: 

Obrigado a abrir mão do auxílio dos atores, procurou nos debates, salvar o prêmio 
aos autores, propondo que se aumentasse a verba de 9 contos, destinada a prêmios 
de artistas da Academia de Belas Artes, para que os três contos acrescidos fossem 
aplicados ao novo prêmio que propunha. Não o conseguiu. (CAMARGO, 1937, p.16)

Como vimos, ao longo do século XIX, embora as políticas de financiamento não 
fossem sistemáticas, com valores fixados por longo período, e fossem sempre influenciadas 
pelas circunstâncias (como a necessidade de reconstrução de teatros), o período constituiu o 
marco inicial para a relação entre Estado e teatro no Brasil.
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POLÍTICAS CULTURIAS E LUTAS POR 
CLASSIFICAÇÃO: O CASO DA LEI DE FOMENTO AO 

TEATRO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO

Simone do Prado Romeo1

RESUMO: Este artigo  analisa a lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo 
(Lei 13.279/02), sob a ótica de que ela só pode ser compreendida à luz das lutas 
simbólicas vigentes no momento de sua elaboração e posterior aprovação. É nesse 
quadro que será discutida a origem dessa lei, a partir da atuação do movimento Arte 
contra a Barbárie, bem como os critérios de apreciação que ela fixa, interpretados 
por nós enquanto um conjunto de afirmações que revelam uma nova legitimidade em 
matéria de teatro. Com efeito, a partir do exame dessa lei e de suas particularidades, 
será possível demonstrar que as políticas culturais, além do seu caráter ordenador, 
são também detentoras de poder simbólico no campo cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Teatro, lei de fomento, políticas culturais, hierarquias 
simbólicas, legitimidade cultural.

Não é novidade que a lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo2 
constitui uma inovação no contexto brasileiro, seja por constituir a primeira política 
cultural em nosso meio destinada a fomentar processos de pesquisa e criação, e não 
apenas os seus resultados finais; seja porque coube aos próprios produtores a sua 
elaboração, incluindo os critérios de submissão e apreciação dos projetos interessados 
em acessar as verbas do município, através de um programa que vincula orçamento 
público direto com vistas a apoiar um setor específico da produção. Ela instituiu 
o principal programa público de apoio ao teatro de que se tem notícia no Brasil, 
tornando-se um marco nas políticas públicas  para a cultura e um modelo de política 
cultural mais independente das injunções de mercado. Desde a sua aprovação, em 
2002, observa-se a institucionalização de um modo de organização do trabalho teatral 
muito distinto das companhias convencionais, conforme veremos. E, se a maneira 
como se organizam as relações de produção  tem impacto nos processos criativos 
e nos resultados da “obra”, a existência de uma política de tal envergadura teria 
1  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da ECA/USP. simoneromeo@
usp.br 
2  Trata-se da Lei 13.279 de 08 de janeiro de 2002. Daqui por diante, iremos nos referir à ela 
apenas por lei de fomento, maneira como é comumente conhecida.
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fornecido as condições para fazer da capital paulista um fenômeno sem paralelos no contexto 
brasileiro em matéria de teatro, transformando-a em uma espécie de laboratório compulsório 
de pesquisas e experimentações cênicas. Partindo desses pressupostos, este artigo debate a 
origem dessa política cultural, os princípios e hierarquias simbólicas que ela fixa, bem como 
suas particularidades à luz do contexto mais amplo do qual participa. 

ORIGEM E PRESSUPOSTOS

Retomaremos, neste artigo, parte dos resultados de nossa investigação precedente  sobre 
o Arte contra a Barbárie (ROMEO, 2016), movimento político-cultural  que reuniu coletivos 
teatrais atuantes na cidade de São Paulo e pautou, durante um tempo, os debates sobre política 
cultural no meio artístico, seja através dos debates públicos que promoveu, localmente, seja 
por via de publicações de alcance nacional dedicadas a denunciar a situação da cultura naquele 
momento, depois do impulso dado ao incentivo fiscal em todas as esferas da gestão pública, com 
as consequências que advém daí. Como é sabido, as lutas empreendidas por esse movimento 
resultou na elaboração e posterior aprovação da lei de fomento, sua conquista mais notória. 

Para alguns, o surgimento de grupos de teatro que despontaram na cena local dotados 
de uma vitalidade crítica e criativa, como há pelo menos duas décadas não se via, foi motivo 
de surpresa. Falou-se, inclusive, no “renascimento do teatro de grupo [como o] fato cultural 
público mais significativo hoje em São Paulo” (NÉSPOLI, 2007). Isto porque a cena forjada 
por esses grupos destoava da sensação, muito difundida pela crítica teatral desde os anos 1980, 
de que  vivíamos uma espécie de “vazio cultural”, justificado tanto como resultado da onda 
de repressão e censura que assolou o país durante o regime militar (1964-1985), quanto pela 
invasão do mercado por grandes produções estrangeiras ligadas ao show business (COSTA, 
1996). Quadro de esfacelamento que só iria se aprofundar com a  tônica dada às políticas 
culturais durante toda a década de 1990, endossando a percepção de carência com relação a 
uma produção artisticamente relevante e, consequentemente, a surpresa diante do movimento 
dos grupos que, de acordo com um de seus quadros, teria

[...] nascido da constatação de que as políticas de cultura no Brasil, que sempre tiveram 
um caráter elitista, se agudizaram na atuação dos governos contemporâneos. A cena 
investigativa, crítica, que distingue a arte do comércio puro e simples, vai sendo 
sufocada (LABAKI, 2000, p. 4). 

Através dessa autodeclaração, é possível identificar as principais clivagens presentes no 
movimento desde a sua origem. Primeiramente, evidencia-se o descontentamento com relação 
às políticas culturais então em voga, ou à ausência delas e do mecenato de Estado, a partir de 
um ponto de vista que contrapõe a “arte do comércio puro e simples” à “cena investigativa 
e crítica”, dando corpo à conhecida oposição entre uma arte pura e uma arte comercial, 
antagonismo que aqui adquire foros de luta. Assim, antes de haver uma concordância estética 
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ou de estilo, o que vai possibilitar a unidade de ação entre grupos com produções artísticas e, 
mesmo, visões políticas por vezes muito distintas será a recusa do mercado e o consequente 
descontentamento com relação à política cultural então vigente. Dessa forma, antes de qualquer 
unidade estética, temos uma identidade artística que se define por contraste. 

Esse consenso mínimo fez com que, ao final do primeiro mandato presidencial de 
Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), e, portanto, às voltas com novas eleições presidenciais, 
um pequeno grupo de artistas3 se reunisse com o objetivo de construir uma pauta de reivindicações 
do setor destinada aos candidatos ao pleito, prática em certa medida comum na categoria. 
Conta-se que esse objetivo se frustrou, mas que o encontro serviu para que esses produtores 
identificassem tanto aquele descontentamento comum quanto a vontade de debatê-lo, na busca 
de saídas. O que teria feito com que, desde então, eles passassem a se reunir semanalmente para 
discutir os principais dilemas enfrentados pelo chamado teatro de grupo naquele momento. 

Após um ano de reuniões privadas, esses artistas resolveram tornar pública  tanto sua 
existência quanto suas posições através de um manifesto, que foi assinado sob ambíguo nome 
de Arte contra a Barbárie. O documento foi publicado em maio de 1999 num dos principais 
cadernos de cultura da cidade, vinculado ao jornal O Estado de São Paulo, que dedicou uma 
página para veicular o texto (WEISS, 1999)4. Tal publicação é dada como a origem oficial 
do movimento que, já de saída, declara ser 

[...]inaceitável a mercantilização imposta à cultura no país, na qual predomina uma 
política de eventos [reivindicando, em contrapartida] a existência de um processo 
continuado de trabalho e pesquisa artística [postulando que] nosso compromisso ético 
é com a função social da arte. (WEISS, 1999, p. 51) 

Para se contrapor à denunciada mercantilização, buscou-se problematizar o papel 
do Estado com relação à cultura,  sublinhada como “[...] elemento de união de um povo 
que pode fornecer-lhe  dignidade e o próprio sentido de nação. É tão fundamental quanto a 
saúde, o transporte, a educação. É, portanto, prioridade do Estado” (ibid., p. 51). Ainda que 
o documento veicule uma concepção ambígua e até anacrônica de cultura, qualificando-a 
em termos de identidade, união e nação – adjetivos correntes quando se trata de concepções 
conservadoras ou tradicionalistas de cultura – , parece que aqui eles são empregados, não 
sem contradição, como justificativa para reivindicar o protagonismo estatal no financiamento 
às artes. Já que em seguida, talvez de maneira um pouco mais apropriada em vista do que 
se pretendia, o documento situe a cultura no rol dos direitos sociais e a qualifica, portanto, 
como prioridade do Estado. 
3  Tratavam-se de integrantes de grupos de teatro da cidade, a saber, Sergio de Carvalho, da Companhia do 
Latão; Marco Antonio Rodrigues e Reinaldo Maia, do Folias D’Arte; Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa; Hugo 
Possolo, do grupo Parlapatões; Cesar Vieira, do Teatro Popular União e Olho Vivo (TUOV); e Beto Andretta, da 
Pia Fraus; a maioria deles formados ao longo dos anos 1990, à exceção dos veteranos TUOV, de 1966, e do TAPA, 
de 1979; e, além destes somavam-se profissionais sem o mesmo vínculo, mas de reconhecida trajetória nas artes 
cênicas, como Fernando Peixoto, Gianni Ratto e Aimar Labaki. 
4  Sob o título “Artistas promovem debate sobre arte e política”, a jornalista Ana Weiss escreveu a matéria 
que apresentou o documento sob a constatação melancólica de que “no Brasil não é possível viver de arte”. 
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 Foi por essa via que o recém-nascido movimento de artistas procurou se opor aos 
ditames das chamadas “políticas neoliberais” que estavam então no centro da crítica social 
à esquerda e que, no caso, se retraduziram pelo combate a “Uma visão mercadológica [que] 
transforma a obra de arte em ‘produto cultural’” (ibid., p. 51). Localmente, no bojo dessa 
discussão,  ganhou força o combate aos chamados “eventos mercantis” – categoria central 
nos discursos e proposições do Arte contra a Barbárie enquanto negação do quadro político 
de então. Pois, enquanto que na esfera federal se afirmava que a “cultura é um bom negócio” 
(MINC, 1995), em âmbito local , na criticada administração municipal de Celso Pitta (1997-
2001), o titular da Secretaria de Cultura, Rodolfo Konder, procurava “provar” o desempenho 
de sua gestão utilizando-se de uma estatística mensal de “eventos realizados” sem revelar, 
entretanto, como tais números eram recolhidos e o que de fato significavam (DURAND, 
2013). Contrários a tais concepções e práticas, o movimento dos grupos reivindicava ações 
no sentido de:

Definição da estrutura, do funcionamento e da distribuição de verbas de órgãos públicos 
voltados à cultura.

Apoio constante à manutenção de diversos grupos de teatro do País.

Política regional de viabilização de acesso do público aos espetáculos.

Fomento à formulação de uma dramaturgia nacional.

Criação de mecanismos estáveis e permanentes de fomento à pesquisa e à experimentação 
teatral.

Recursos e políticas permanentes para a construção, manutenção e ocupação dos 
teatros públicos.

Criação de programas planejados de circulação de espetáculos pelo País. (WEISS, 
1999, p. 51) 

Ao final do documento, lê-se que o texto é “expressão do compromisso e responsabilidade 
histórica de seus signatários com a ideia de uma prática artística e política que se contraponha 
às diversas faces da barbárie” entendida, nesse contexto, como sinônimo de mercado. 

O documento funcionou como uma espécie de catalisador de insatisfações, manifestando 
o sentimento geral dessa fração da produção. Segundo relatos, sua repercussão foi muito 
maior que a esperada em meio à categoria (COSTA & CARVALHO, 2008). Após a publicação 
no jornal, houve uma leitura pública do documento seguido de debate no Teatro da Aliança 
Francesa, que à época sediava o Grupo Tapa. A partir de então, diversos artistas passaram a 
tomar parte daquelas reuniões semanais, ampliando o escopo do movimento. Como resultado 
desses debates ampliados, passados sete meses foi lançado um segundo manifesto Arte contra 
a barbárie(1999)5 que endossava as críticas anteriores, ao mesmo tempo em que denunciava 
o desmonte das políticas para o setor. O balanço que se fez, na ocasião, foi que

(...) 1999 será lembrado pelas perdas na área teatral. No plano federal, a não continuidade 
da experiência realizada em 1998 do ‘Cena aberta’ (...), a interrupção do Projeto 
Mambembe (...), a suspensão do edital Flávio Rangel e Carlos Miranda, realizado em 

5  Os três manifestos foram republicados posteriormente em COSTA & CARVALHO, 2008, pp. 21-30. 
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1997 (...). Na área estadual. (...) nenhum edital visando à produção foi lançado até 
esse momento, mantem-se a ausência de política para ocupação dos espaços públicos 
da secretaria. Na área municipal continua o caos que toma conta da administração, 
continua a política de eventos em detrimento de uma política sistemática visando a 
qualidade da produção (Arte contra a Barbárie, 1999). 

Diante desse quadro, o terceiro e último manifesto divulgado pelo Arte contra a 
Barbárie (2000) apresentou uma inflexão em sua trajetória pois nele, além de retomar as 
críticas acumuladas em dois anos de discussões, ocorreu também um avanço programático, 
a partir de duas proposições complementares:

A criação de Programas Permanentes para as Artes Cênicas nos âmbitos municipal, 
estadual federal com recursos orçamentários e regidas com critérios públicos e 
participativos. [E] A realização do Espaço da cena, encontros públicos quinzenais 
para o debate permanente de política cultural e dos fundamentos éticos do nosso 
ofício, o Teatro. (idem, 2000)

Assim, o movimento que até então tinha sido responsável por pautar a crítica às políticas 
culturais e denunciar publicamente o caráter injusto das leis de incentivo fiscal6, a partir de 
então tomou para si a dupla tarefa de elaborar um programa permanente para as artes cênicas 
– que só se realizaria em âmbito municipal, conforme sabemos de antemão. Ao mesmo tempo 
em que passou a promover de forma mais sistemática a realização de debates públicos sobre 
teatro e política cultual, como forma de subsidiar a formulação do Programa de Fomento. 

Atentando para o quadro político que se vivia, é possível presumir que a estratégia em 
pautar as lutas no terreno legislativo tenha sido animada pelo clima de otimismo que se abria 
com a possibilidade real de retomada da administração municipal pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT) que suscitava, ontem como hoje, grande simpatia entre os militantes da cultura. Aspecto 
que se justifica a partir da emblemática experiência de Marilena Chauí à frente da Secretaria 
de Cultura sob o governo municipal da então petista Luiza Erundina (1989-1993), que levou a 
cabo uma gestão pautada pelo conceito de cidadania cultural, tida como  exemplar por muitos. 
Não por acaso, a primeira aliança com o campo do poder – condição imprescindível para 
transformar em lei o programa de fomento – foi estabelecida com o então vereador Vicente 
Candido/PT, que acolheu o programa de fomento integralmente, tornando-se uma espécie de 
“procurador parlamentar” do Arte contra a Barbárie (COSTA & CARVALHO, 2008). Em 
entrevista concedida para nossa pesquisa, Marco Antonio Rodrigues (2016) explicou que a 
aliança com Candido foi estabelecida a partir de laços de amizade, visto que o vereador era 
seu amigo pessoal há muito tempo, além de um apoiador do movimento dos grupos. Afora 
o clima de confiança, outro aspecto que pautou a estratégia de ação pela via legislativa foi o 

6  Documentos produzidos pelo movimento e analisados por nós na dissertação de mestrado já citada 
demonstram que não havia consenso no movimento quanto às leis de incentivo. O que era consensual era apenas 
seu caráter injusto, com o privilégio do mercado. Entre os quadros do havia desde interpretações de que essas leis 
deveriam ser aprimoradas, até o extremo oposto, que argumentava por sua extinção. A falta de consenso a esse 
respeito refletiu no conteúdo dos manifestos, que ficam no âmbito da críticas, mas sem propor um combate direto 
à Lei Rouanet, por exemplo. 
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entendimento de que era preciso uma política de Estado que vinculasse dotação orçamentária, 
diferentemente programas de governo, sempre mais vulneráveis, ainda mais diante do contexto 
de desmonte da área pelo qual passava o país. 

Confirmando as expectativas a candidata, então petista, Marta Suplicy venceu o pleito 
em outubro de 2000 e, já contando com o apoio do vereador Vicente Candido, o movimento 
formou um grupo de trabalho que ficou responsável por elaborar o programa de fomento, 
que foi posteriormente debatido e aprovado em uma das reuniões espaço da cena. E, depois 
de promover ações de divulgação do projeto e colher assinaturas de apoio junto aos grupos, 
o Arte contra a Barbárie organizou uma manifestação pública para protocolá-lo na Câmara, 
em 6 de dezembro do mesmo ano. Isto feito, o movimento seguiu reunido em seus fóruns 
e previa um novo formato para os encontros espaço da cena para o ano seguinte, o que não 
ocorreu provavelmente por causa das demandas advindas a partir da aprovação do programa 
no final de 2001, promulgado em janeiro do ano seguinte pela então prefeita Marta Suplicy.

Além da prefeita petista, o quadro que se formou contou também com os apoios de 
Eduardo Cardozo, à época vereador pelo mesmo partido, presidindo a Câmara Municipal e, 
ainda, com Celso Frateschi, herdeiro do Teatro de Arena e reconhecido por sua atuação artística 
e política em prol do teatro de grupo – primeiro  no Departamento de Teatros e, mais tarde, na 
Secretaria Municipal de Cultura durante a gestão Marta Suplicy. O que demonstra que, para 
além de seu indiscutível mérito cultural, a viabilização de uma lei elaborada na contracorrente 
do que se praticava em matéria de políticas culturais só se tornou possível graças a uma 
configuração muito específica do campo cultural e do campo do poder naquele momento, 
envolvendo diversos agentes e espécies de capital. Não se pode ignorar que, além de  tratar-se 
de um momento em que postos importantes do governo municipal estavam sendo ocupados por 
figuras identificadas ao movimento dos grupos, ele também dispunha de uma série de outros 
trunfos dos quais o acesso facilitado à imprensa e ao jornalismo cultural, a proximidade com 
expoentes muito renomados da intelectualidade paulistana que, frequentemente, participavam 
das reuniões espaço da cena e, numa espécie de contágio simbólico, transferiam parte de seu 
prestígio ao movimento dos grupos, conferindo-lhe legitimidade cultural7. Nesse sentido, 
podemos afirmar que o subsídio conferido pelo espaço da cena à elaboração do programa foi 
não só de conteúdo mas, também, de ganho simbólico, constituindo-se na principal estratégia 
de legitimação cultural do Arte contra a Barbárie, ainda que ela não fosse totalmente calculada. 
Trata-se, portanto, de uma fração da produção economicamente dominada, mas simbolicamente 
dominante. 

Depois de debater sumariamente a origem da lei, o espaço dos pontos de vista e o 
caminho que levou à sua aprovação, podemos passar para a análise de seus termos, com vistas 
a apreender  algumas de suas características singulares no contexto brasileiro, bem como a 
maneira com que tais proposições, que são também paradas em lutas e que expressam uma 

7  Dentre os intelectuais que estiveram na órbita do Arte contra a Barbárie, destacam-se Milton Santos, 
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posição ao mesmo tempo política e artística, traduziram-se em princípios de visão e de divisão, 
aspectos que estão no motor dos problemas que esses artistas se põem e das soluções que lhes 
atribuem, nesse caso, por via de uma política cultural (BOURDIEU, 1996).

O TEATRO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE

Em vista do exposto, a primeira característica notória da lei em pauta é que ela foi 
elaborada pelos próprios produtores que, através de suas lutas organizadas em torno a um 
movimento que atingiu certa visibilidade social, conseguiram alcançar uma posição que lhes 
permitiu impor categorias de percepção e apreciação teatral legítimas por via de uma política 
pública e dos critérios que ela fixa. Até então, o que havia de participação direta de artistas na 
formulação de políticas setoriais em nosso meio se dava em termos de reivindicações, mais ou 
menos pontuais destinadas a algum político da ordem que, a depender do jogo de interesses, 
acatava algumas demandas do setor cultural, como foi caso da relação de parte da categoria 
teatral com o governo Vargas, para citar tão só um exemplo. 

No caso da Lei de Fomento, se o mote daquela primeira reunião parecia ser esse, pode-
se dizer que posteriormente tais artistas transgrediram uma fronteira, tendo em vista o caráter 
público das críticas e das reivindicações. Conforme apontou o Paulo Arantes em entrevista já 
citada, em vista do cenário de ruínas em que se encontrava a cultura ao final dos anos 1990, a 
reação dos grupos de São Paulo que, articulados como um setor social, conseguiram arrancar 
do Estado uma lei de fomento, representou a transposição de um limiar histórico, ainda que 
irrisório. Com efeito, as lutas empreendidas pelos grupos causaram impacto em todo o campo 
de produção, dando origem a uma nova legitimidade artística que, enquanto tal, atingiu não 
apenas a produção, mas também as instâncias de consagração, produzindo uma série de efeitos 
duráveis (C.f. ROMEO, 2016). Conquista até então inédita no âmbito da trajetória histórica 
das políticas culturais no Brasil, cujos desdobramentos serão problematizados ao longo de 
nossa tese em andamento.

 Outro aspecto notório da política em pauta, que igualmente deriva do fato de ela ser 
o resultado de lutas empreendidas por uma fração específica da produção, é que ela não se 
destina a uma linguagem artística em sua generalidade, ou seja, ao teatro como um todo. 
Diferentemente de outros contextos nos quais algumas políticas privilegiaram determinado 
segmento da produção, mormente o “teatro sério”, ou a produção comercial, isso se dava de 
forma mais ou menos dissimulada, através de vetos indiretos em acordo com os interesses da 
administração, e não como resultado da reivindicação pública dos interessados. Nesse sentido, 
a lei de fomento pode ser vista como produto de uma relação de novo tipo entre o campo 
cultural e campo do poder em nosso meio, além de ser a primeira expressamente destinada a 
uma fração específica da produção, e segundo critérios impostos por ela mesma. Conforme 

o já citado Paulo Arantes, Otília Arantes, Maria Rita Kehl, Iná Camargo Costa, dentre outros. Alguns deles já 
contribuíam com os trabalhos de alguns grupos. 
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esclareceu Reinaldo Maia8, “os grupos tinham consciência que não representavam a produção 
cênica da cidade de São Paulo.[...] Viam-se como uma parcela significativa, mas em uma 
situação muito singular em relação ao todo da produção [...]” (MAIA, 2006). E em resposta 
a essa situação singular será elaborada a lei de fomento. Mas, no âmbito das ações do poder 
público e de seu orçamento, seria preciso justificar a validade em se subsidiar esse setor da 
produção, em detrimento dos outros. Argumento que será decantado do discurso artístico que 
se opõe ao mercado e que, assim, procura estabelecer o estatuto superior da arte, nesse caso 
identificada ao teatro de pesquisa ou de grupo, o que nesse caso é o mesmo. 

Conforme as discussões acumuladas no âmbito do movimento dos grupos que, desde 
a sua gênese, incluíam temas relacionados à ética (e estética) e à função social do teatro, 
chegou-se à argumentação de que o teatro de pesquisa era digno de receber financiamento 
público direto porque representava o “teatro fundamental para a cidade”. De acordo com um 
texto elaborado para discussão interna do movimento9, partiu-se do entendimento de que 

[...] o Programa entende que são esses coletivos e o seu trabalho contínuo que podem 
constituir e manter um teatro vital para a Cidade. Caso contrário, o programa não 
passaria de um apoio assistencial, parcial, corporativo, a um segmento da produção 
teatral. Logo, o fomento é um programa que pretende consolidar um teatro fundamental 
para a cidade, através de recursos permanentes do município, e diz que esse é o papel 
dos núcleos artísticos com propostas de trabalho continuado [...] Pode-se dizer que o 
teatro fundamental para a cidade implica mexer nas relações de trabalho e nas técnicas 
de criação [e que] trabalho continuado implica expectativas, comportamentos, ações, 
éticas, relações de trabalho e mando, divisão do dinheiro, técnicas e mesmo objetivos 
diferentes daqueles que norteiam um profissional dentro da produção da novela, do 
musical da Broadway, da comédia de gabinete, por exemplo. [...] O que se espera é 
que elas [relações de trabalho continuado] possibilitem e exijam a criação de outras 
poéticas, adequadas a essas formas de trabalho e criação. (Arte contra a Barbárie, s/d).

Segundo o programa, compreende-se como “Núcleo Artístico apenas os artistas e/ou 
técnicos que se responsabilizem pela fundamentação e execução do projeto, constituindo uma 
base organizativa com caráter de continuidade”( Art. 5º da Lei 13.279/02) indicando, assim, 
uma mudança fundamental com relação ao eixo de produção teatral dominante, caracterizado 
pela junção temporária de artistas e técnicos contratados para realizar um trabalho eventual. 

Novamente, à diferença de outras políticas para o setor, caso de certos programas 
oriundos do Serviço Nacional de Teatro (SNT), a lei de fomento não postula qualquer orientação 
de gênero ou de repertório. Em lugar disso, temos a legitimação de um modo de produção 
específico o qual, segundo argumentação, seria o único capaz tanto de gerar novas poéticas 
quanto de criar novas relações com o público e, portanto, com a cidade, tornando-se assim 
8  Em documento que pertence ao arquivo pessoal do artista, falecido em 2009, e que nos foi gentilmente 
cedido por sua ex-esposa, Giselda Pereira, a quem agradecemos. Não sabemos se o texto foi publicado, utilizamos 
a data contida no manuscrito.
9  TEXTO sem título. s.a. Acervo Arte contra a Barbárie. Arquivo Multimeios, Centro Cultural São Paulo. 
s.c.p., s.d. O acervo do Arte contra a Barbárie em posse do Arquivo Multimeios, do Centro Cultural São Paulo. 
Tal acervo ainda não foi tombado ou catalogado, o fato que nos impossibilita de fazer referência mais precisa. 
Nesse caso, acreditamos se tratar de um documento explicativo, elaborado pelo grupo de trabalho responsável pela 
elaboração do programa, para debate interno. 
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fundamental à ela e justificando, dessa forma, a aplicação de verbas do município – que de 
acordo com a lei é estipulado “anualmente [em] item próprio no orçamento da Secretaria 
Municipal de Cultura com valor nunca inferior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)” 
(LEI 13.279/02, Art. 2o).Ou seja, trata-se de uma visão e de uma posição artística que pretende 
consolidar um teatro fundamental para a cidade e seus moradores através do estabelecimento 
de princípios criativos, fundamentados pela pesquisa de linguagem, os quais seriam capazes 
de inverter os significados tradicionais do teatro habilitando-o a gerar novas poéticas e uma 
nova relação com o público,. 

Nos termos da lei, entende-se por pesquisa as “práticas dramatúrgicas ou cênicas  
que não se aplica à pesquisa teórica restrita à elaboração de ensaios, teses, monografias 
e semelhantes, com exceção daquela que se integra organicamente ao projeto artístico” 
(Lei 13.279/02).  Ainda que se diferencie a pesquisa cênica daquela de cunho acadêmico, é 
possível estabelecer paralelos entre uma prática e outra. Sobre isso, certamente contribuiu 
o fato de que grande parte dos grupos têm origem na universidade, além de haver casos de 
artistas ligados ao teatro de grupo que desenvolvem pesquisa acadêmica e, muitas vezes, 
conciliam a carreira docente com a prática artística10. Em entrevista já muito citada, o filósofo 
Paulo Arantes observou tal similitude, chamando a atenção para o fato de que “o espírito da 
lei lembra muito o de uma agência pública de amparo à pesquisa” (NÉSPOLI, 2007, p.175), 
referindo-se ao CNPq. Com efeito, de maneira semelhante ao financiamento público da  
pesquisa acadêmica, na base da lei de fomento está a reivindicação de um tempo alargado 
para a pesquisa de linguagem a qual, de maneira mais ou menos análoga àquela, precisa de um 
“tempo despendido na investigação e na exploração temática [que, nesse caso, envolve] uma 
dramaturgia em processo” (ARAUJO, 2006, p. 132). Considerando, ainda, que no geral esses 
processos de investigação cênica exigem muito mais tempo e dedicação dos artistas envolvidos, 
eles só se tornam possíveis quando existem instituições dispostas a financiar a produção, de 
modo análogo ao campo científico. Se é assim, apoio sistemático a um modo de produção 
anteriormente dissonante, a lei de fomento teria fornecido as condições sociais e materiais para 
que o teatro de pesquisa se difundisse localmente, fazendo da capital paulista uma realidade 
sem paralelos no contexto brasileiro em matéria de experimentações e investigações cênicas 
muitas vezes transgressoras impulsionando, assim, sua difusão.

CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO E SELEÇÃO 

Em matéria de julgamento e seleção dos projetos interessados em acessar as verbas 
do município através do programa, convém começar explicitando a própria maneira com que 
as comissões julgadoras são constituídas. Aspecto representativo de mais uma singularidade 

10  Caso de diversos docentes dos programas de pós-graduação das universidades paulistas, em especial 
da Universidade São Paulo, que conta com Antonio Araújo, diretor do Teatro da Vertigem, e Sergio de Carvalho, 
diretor da Companhia do Latão, em seu quadro docente, para citar apenas nesses casos emblemáticos, dentre 
outros. 
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da política em debate. A lei estabelece que as comissões julgadoras serão constituídas por 
sete membros com “notório saber em teatro”, sendo quatro deles nomeados diretamente pelo 
Secretário Municipal de Cultura, incluindo o presidente, com poder de voto apenas em caso de 
desempate. Os outros três membros são escolhidos pelos próprios proponentes, com o direito 
de votar em até três nomes de uma lista de candidatos previamente indicados pelas entidades 
de caráter representativo em teatro, incluindo de autores, artistas, técnicos, críticos, produtores, 
grupos ou empresários teatrais, sediadas no Município de São Paulo há mais de 3 (três) anos. 

Não temos notícia de outra política cultural em nosso meio na qual o julgamento dos 
interessados seja realizado a partir de princípios democráticos e paritários, em que a autonomia 
artística é observada não só nos processo criativos, mas também no julgamento e seleção dos 
interessados. Feita essa ressalva e considerando que: 

[...] as categorias envolvidas na percepção e apreciação da obra de arte estão duplamente 
ligadas ao contexto histórico. [e que] A maior parte das noções que os artistas e os 
críticos empregam para se definirem ou para definirem os seus adversários são armas 
e paradas em jogo de lutas [...] (BOURDIEU, 1996, p. 335).

Convém examnar os critérios de apreciação e de seleção dos projetos de pesquisa e 
produção teatral estabelecidos pela lei, à luz do contexto mais amplo do qual participam. 
Uma tal abordagem permitirá apreender o jogo simbólico a partir do qual grupos e projetos 
são classificados como artísticos e nesse caso, socialmente relevantes para a cidade. Dessa 
perspectiva, dentre os 27 artigos que compõe a lei de fomento, há um que merece  atenção, 
porque estabelece os critérios de seleção que devem ser observados  pela comissão julgadora 
dos projetos inscritos, os quais condensam os princípios dessa nova legitimidade artística:

I - Os objetivos estabelecidos no artigo 1º desta lei. 

II - Planos de ação continuada que não se restrinjam a um evento ou uma obra. 

III - A clareza e qualidade das propostas apresentadas. 

IV - O interesse cultural. 

V - A compatibilidade e qualidade na relação entre prazos, recursos e pessoas envolvidas 
no plano de trabalho. 

VI - A contrapartida social ou benefício à população conforme plano de trabalho. 

VII - O compromisso de temporada a preços populares quando o projeto envolver 
produção de espetáculos. 

VIII - A dificuldade de sustentação econômica do projeto no mercado. (Lei 13.279/02, 
Art. 14)
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O item I retoma o Artigo 1º da lei, no qual foi estabelecido o objetivo da mesma: 
“apoiar a manutenção e criação de projetos continuados de pesquisa e produção teatral visando 
o desenvolvimento do teatro e o melhor acesso da população ao mesmo” (LEI 13.279/02). 
Através dos núcleos artísticos financiados pelo programa, é definido o principal vetor da 
produção digna de receber fomento público direto: o trabalho continuado, tanto da pesquisa 
quanto do núcleo artístico. Isso revela uma concepção a respeito do teatro detentor de valor 
simbólico – aquele tido como fundamental para a cidade – segundo a qual sua produção deve 
ser organizada a partir da pesquisa coletiva e continuada de atores, dramaturgo, encenador 
etc. Estes devem ser ordenados dentro de um núcleo também de base durável e de acordo 
com os pilares do “processo colaborativo”, uma forma de organização do trabalho teatral 
que já sugere seu caráter coletivo – motivo pelo qual seus adeptos ficaram conhecidos por 
teatro de grupo. Trata-se de uma produção que se pretende autônoma e que reivindica um 
ciclo longo de produção que, nesses casos inclui pesquisa de conteúdo, improvisação na sala 
de ensaios e diferentes formas de estímulo à imaginação e invenção coletivas, em oposição à 
ortodoxia teatral ou ao sistema quase fabril de montagem de espetáculos que rege a indústria 
do entretenimento. Cabe destacar que esse procedimento criativo, por nós mal esboçado, 
constitui um princípio geral e que a maneira com que cada grupo opera com eles, assim como 
o produto final desses trabalhos de investigação cênica, são muito diversos. 

Somado à fundamentação a partir desse modo específico de organização do trabalho 
teatral, os projetos aprovados pela lei de fomento também devem cumprir com os demais critérios 
dessa legitimidade artística, que inclui os “planos de ação continuada que não se restrinja a 
um evento ou a uma obra”. Novamente, afirma-se a superioridade da produção continuada, 
assentada sobre um ciclo longo de produção, contrariamente ao modo de produção do teatro 
que é incentivado pela política cultural dominante. Ora, se a lei de fomento foi criada para 
satisfazer as necessidades de um setor específico da produção, é claro que ela não poderia 
admitir projetos de outra natureza e que, no geral, perseguem objetivos contrários àqueles 
perseguidos pelos “processos colaborativos”, modo de produção que está sendo legitimado. 
O que, nesse caso, equivale a dizer que a adoção de um procedimento artístico, o “processo 
colaborativo”, já precipita o seu conteúdo.

No caso das alíneas III, IV e V, que versam sobre a clareza e qualidade das propostas 
apresentadas, seu interesse cultural e compatibilidade e qualidade na relação entre prazos, 
recursos e pessoas envolvidas no plano de trabalho etc., são critérios mais consensuais para 
assegurar a racionalidade e operacionalidade desse programa. Pois como qualquer outra 
política cultural, precisa corresponder à expectativas qualitativas as quais, para além de 
um conjunto de boas intenções, devem ser demonstradas pelo proponente, incluindo sua 
operacionalidade e exequibilidade, constituindo-se em ponto pacífico para avaliação de 
projetos de qualquer natureza. 
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Menos pacífico é o item VI, através do qual  se determina que os  projetos  contemplados 
pela lei de fomento devem assegurar alguma “contrapartida social ou benefício à população 
conforme plano de trabalho”, sugerindo uma tensão entre arte e ação social. Considerando o 
contexto histórico de sua elaboração, é possível afirmar que a fixação de tal critério deriva, 
sobretudo, da oposição às políticas de incentivo fiscal, visto que uma das principais denúncias 
que se fazia à época consistia no fato de que, apesar de se tratar de dinheiro público que de 
outra forma seria revertido em impostos, em sua maioria absoluta os espetáculos incentivados 
não forneciam nenhuma contrapartida aos cidadãos. Ou seja, em se tratando de orçamento 
público e de uma política para a cidade, partiu-se do entendimento de que o teatro que é 
fundamental e, portanto, legítimo de receber financiamento direto deveria promover alguma 
contrapartida social ou benefício à população. Além da ausência de contrapartidas, outra crítica 
corrente à produção incentivada por isenção fiscal dizia respeito ao alto valor praticado pelos 
ingressos, alijando a maior parte da população da fruição cultural. Contrariamente a isso, ficou 
estabelecido que a programação fomentada deveria assumir o compromisso de temporada a 
preços populares, no caso de projetos que envolveriam a produção de espetáculo. Por fim, 
mas não menos importante, está a necessidade expressa de que os projetos contemplados 
demonstrem dificuldade de sustentação econômica no mercado, oposição estruturante dessas 
paradas em lutas. 

Trata-se, em suma,  de uma percepção que conjuga, ao mesmo tempo, o privilégio do 
caráter continuado do trabalho, segundo a convicção  de que ele seria capaz de gerar retornos 
sociais, à exigências formais, como a clareza da proposta, sua viabilidade e adequação de prazos 
e recursos, critérios  consensuais dentro desse universo .Dessa forma, foram consolidados 
os pressupostos do teatro  digno de receber as verbas do município, segundo uma concepção 
que os próprios produtores produziram de si e do próprio trabalho e que foram responsáveis 
por produzir uma nova legitimidade em matéria de teatro (ROMEO, 2016) 

Passada mais de uma década de sua aprovação, tem sido corrente as avaliações de que 
depois da lei do fomento “o teatro na cidade já é outro” (PIACENTINI,, 2012, p.11) ou, até, 
que “o teatro de grupo [...] constitui a forma teatral dominante no município” (FREIRE, 2017, 
p. 206), proposição que, apesar de necessitar de alguns matizes, corrobora tanto a eficácia 
simbólica das lutas promovidas pelos grupos quanto o poder de legitimação e consagração 
que envolve a consecução de qualquer política cultural. 
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ENCONTRO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
PARANÁ E A FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA: 
PROJETO FORMAÇÃO DE PÚBLICO E MEDIAÇÃO 

TEATRAL PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS

Roberta Cristina Ninin1

Stael Fraga de Batista2

RESUMO: O presente artigo versa sobre o projeto Formação de Público e Mediação 
Teatral, uma proposta de política cultural municipal em Curitiba, coordenada pela 
integração e parceria entre a Universidade Estadual do Paraná, a Fundação Cultural 
de Curitiba e a Secretaria Municipal de Educação. O projeto teve início em 2015, 
objetivando a formação do público teatral - estudantes e professores da Educação de 
Jovens e Adultos - e a formação de mediadores teatrais - estudantes universitários 
-. Tendo em vista o acesso e a aproximação do público com a arte teatral, durante 
o projeto, buscou-se abranger ações que proporcionassem mais que o acesso físico 
ao teatro. Para se acessar a linguagem teatral, ações de mediação teatral foram 
realizadas, compreendendo a cultura e a arte de um ponto de vista social.

PALAVRAS-CHAVE: universitários, professores, formação de público, mediador 
teatral, política pública cultural municipal.

Em 2015, na capital paranaense, duas servidoras públicas - uma do estado 
do Paraná e outra do município -, apoiadas pelo coordenador de Teatro da Fundação 
Cultural de Curitiba (FCC), organizaram um projeto piloto em política cultural 
municipal intitulado Formação de Público e Mediação Teatral, cujos dois objetivos 
principais eram: proporcionar aos universitários do curso de Licenciatura em Teatro 
da Universidade Estadual do Paraná, Campus Curitiba II (UNESPAR), experiências 

1 Professora universitária no curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Estadual 
do Paraná, Campus Curitiba II/UNESPAR, doutoranda em Pedagogia do Teatro na Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo/USP, atriz e diretora teatral. E-mail: rocrisninin@
yahoo.com.br. Artigo realizado com apoio da Fundação Auracária - Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Paraná.
2 Gestora cultural da Fundação Cultural de Curitiba/FCC, graduada em Licenciatura em Teatro 
pela Faculdade de Artes do Paraná, Universidade Estadual do Paraná/UNESPAR, pós-graduada em 
gestão pública pela Sociedade Paranaense de Ensino e Informática/ SPEI, atriz e diretora teatral. 
E-mail: staelfraga66@gmail.com.  

mailto:rocrisninin@yahoo.com.br
mailto:rocrisninin@yahoo.com.br
mailto:staelfraga66@gmail.com
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artístico-pedagógicas como mediadores teatrais dos espetáculos contemplados por editais 
públicos da FCC e a formação enquanto público teatral de professores e estudantes da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) de escolas municipais, localizadas na região não central da cidade, 
no bairro do Boqueirão.

Para que tal projeto piloto ocorresse, primeiramente, houve a afinidade entre as duas 
servidoras públicas - a professora universitária e a agente cultural - sobre o conceito materialista 
de cultura, buscando não preponderar uma abordagem determinantemente abstrata de cultura 
e arte como reprodução e reflexo direto da realidade. Para tanto, fez-se necessária uma 
análise do conceito partindo da intenção social e do caráter de classe da sociedade em foco 
(WILLIAMS, 2011). 

Durante esse estreitamento inicial das relações entre a Universidade e a FCC, foi 
importante compreender que cultura, significando originalmente lavoura e cultivo agrícola, 
sugere tanto a regulação como o crescimento espontâneo (EAGLETON, 2005): um incessante 
movimento. Cultura que enfoca questões como o dado e o criado, o fazer e o sofrer; uma relação 
dialética entre o artificial e o natural, que amplia os termos biológicos e genéticos. Cultura 
que torna possível a transformação da natureza (CUCHE, 2002) e da própria sociedade, pois, 
a sociedade, ao transformar a natureza, transforma-se. 

A ideia de cultura, então significa uma dupla recusa: do determinismo orgânico, por 
um lado, e da autonomia do espírito, por outro. É uma rejeição tanto do naturalismo 
como do idealismo, insistindo, contra o primeiro, que existe algo na natureza que o 
excede e o anula, e, contra o idealismo, que mesmo o mais nobre agir humano tem suas 
raízes humildes em nossa biologia e no ambiente natural (EAGLETON, 2005, p.14). 

Complementando a explanação, acima, o autor Terry Eagleton, em A ideia de Cultura 
(2005), propõe a reflexão sobre a questão de auto-superação e auto-realização como o exercício 
da cultura de transferência do natural para o espiritual, trata da transformação tanto da natureza 
constitutiva do mundo quanto da natureza constitutiva do próprio eu: 

A natureza agora não é apenas a matéria constitutiva do mundo, mas a perigosamente 
apetitiva matéria constitutiva do eu. Como cultura, a palavra “natureza” significa 
tanto o que está a nossa volta como o que está dentro de nós [...] A cultura, assim, é 
uma questão de auto-superação tanto quanto de auto-realização. Se ela celebra o eu, 
ao mesmo tempo também o disciplina, estética e asceticamente. A natureza humana 
não é exatamente o mesmo que uma plantação de beterrabas, mas, como uma 
plantação, precisa ser cultivada – de modo que, assim como a palavra “cultura” nos 
transfere do natural para o espiritual (EAGLETON, 2005, p.15, grifo nosso). 

Esse modo de ver e viver a cultura favoreceu sobremaneira a compreensão da substancial 
função da ação cultural no projeto Formação de Público e Mediação Teatral. No presente 
movimento de formação cultural do universitário e do professor e estudante da educação 
básica da rede pública de ensino, e de todos os envolvidos no projeto, evidenciou-se, então, 
a premissa de que o público, como uma plantação, precisava ser cultivado.
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E cultivar turmas da EJA e de universitários do curso de Licenciatura em Teatro foi 
uma escolha tomada pelas organizadoras do projeto pelos seguintes aspectos: atingir a um 
público adulto composto por estudantes do período noturno que são trabalhadores durante o 
período diurno, com ínfimo acesso ao produto cultural que lhe é de direito como munícipe 
contribuinte. A opção por esse público específico, portanto, justificou-se pelo acesso ao gozo 
e ao consumo cultural daqueles indivíduos que tanto trabalham e contribuem tributariamente 
com Curitiba e usufruem pouco das atividades espirituais de cultivo à sua própria natureza, 
de cultivo ao teatro, por exemplo. 

A servidora da FCC, atuante nesta instituição desde 1992, e na função de coordenadora 
do Núcleo3 Regional do Boqueirão em 2015, entrou em contato com a coordenadora pedagógica 
da EJA desta mesma região e, ambas, decidiram por incluir como público alvo do projeto duas 
escolas que possuíam turmas de Educação de Jovens e Adultos: Escola Municipal Professor 
Francisco Hübert e Escola Municipal Professora Sophia Gaertner Roslindo.   

Desta maneira, a partir da integração de mais uma servidora pública, a professora 
responsável pela coordenação pedagógica de escolas municipais em Curitiba, completou-se 
a parceria necessária para a realização do projeto Formação de Público e Mediação Teatral. 
Cada instituição pública, igualmente, tornou-se pilastra fundamental à construção desse 
projeto coletivo: a Fundação Cultural de Curitiba com o espetáculo e a estrutura física do 
espaço teatral; a UNESPAR com os universitários exercendo a função de mediadores teatrais; 
a Secretaria Municipal de Educação com os professores e estudantes da EJA como público 
teatral, alvo fim da formação cultural.   

O projeto, enfim, foi focado na formação e no aprimoramento do público teatral 
enquanto sujeitos históricos que se relacionam com objetos artísticos, uma relação entre 
produção e fruição. Entendendo esta relação intrinsecamente existente à criação artística e à 
percepção estética: 

A produção [...] não se limita apenas a oferecer um objeto material à necessidade – 
também oferece uma necessidade ao objeto material. Quando o consumo se libera de 
sua grosseria primitiva e perde o seu caráter imediato (e o fato mesmo de permanecer 
preso a ele seria ainda o resultado de uma produção prisioneira de um estágio de 
grosseiro primitivismo), o próprio consumo, como impulso, tem o objetivo como 
mediador. A necessidade que experimenta desse objeto é criada pela percepção dele. O 
objeto de arte- como qualquer outro produto – cria um público capaz de compreender 
a arte e de fruir a sua beleza. Portanto, a produção não produz somente um objeto para 
o sujeito, mas também um sujeito para o objeto4.

3 Os núcleos regionais são divisões geográficas e administrativas da FCC para facilitar a gestão cultural, 
buscando otimizar a oferta de bens e serviços nas regiões da cidade, funcionando, assim, como uma subprefeitura. 
Nos núcleos regionais existe um processo de parceria e transversalidade entre as secretarias da prefeitura, para 
elevar o atendimento ao munícipe. E para o exercício desses núcleos, as localizações de equipamentos - tais como 
escolas, creches, postos de saúde, casas assistenciais ou de apoio, clube de mães, centros poliesportivos, praças, 
eventos de comemoração da cidade, clubes - são mapeados para auxiliar a administração. 
4 K. Marx, “Introdução [à crítica da economia política]”. Em outra tradução, K. Marx, Contribuição à 
crítica da Economia Política. Ed. Cit., p.248. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Cultura, arte e literatura: 
textos escolhidos; tradução de José Paulo Netto e Miguel Makoto Cavalcanti Yoshida. 2.ed. São Paulo: Expressão 
Popular, 2012, p.137.
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O ESPETÁCULO E AS AÇÕES CULTURAIS: CONTRAPARTIDAS SOCIAIS 

Interessante observar que para se agir em prol da formação de público e da mediação 
teatral necessitava-se, impreterivelmente, da obra artística e de ações que provocassem ainda 
mais a aproximação do público com a obra.

Partindo disso, só foi possível realizar o projeto piloto devido à utilização de espetáculos 
e de ações de contrapartidas sociais, itens obrigatórios e critérios de seleção de projetos 
artísticos perante editais da FCC. Só foi possível devido ao diálogo e à intervenção conjunta 
dos parceiros e propulsores do projeto junto aos artistas propositores selecionados por edital 
público de Difusão Teatral5. Só foi possível devido ao comum acordo sobre quais contrapartidas 
sociais realizar à comunidade de determinado núcleo regional: um trabalho coletivo do grupo 
de mediadores teatrais, dos artistas, dos coordenadores do projeto piloto de Formação de 
Público destinado aos professores e estudantes da EJA.

Por conseguinte, a partir dessa realidade concreta – por meio da contrapartida social 
como realização gratuita, pelos ‘empreendedores’ de atividades educativas, artísticas e culturais 
destinadas à comunidade local e propostas pela FCC, em consonância com as diretrizes da 
política cultural adotada pelo governo municipal (MACIEL, 2016, p.40) – deu-se início o 
projeto coletivo da Universidade, da FCC e da SME em Curitiba. O espetáculo teatral e as 
ações culturais tornaram-se, efetivamente, catalisadores de todas as ações pedagógicas e 
artísticas impulsionadas pelo projeto piloto. 

Sabendo que a produção e a apresentação de um espetáculo teatral envolvem, fortemente, 
a dedicação e o trabalho dos artistas, a contrapartida social – agora, traduzida em ação cultural 
coletiva e incorporada ao projeto de Formação de Público e Mediação Teatral - foi abordada 
como um objetivo social que movia a própria ação cultural, por haver a preocupação com o 
retorno ao coletivo daquilo que foi possibilitado ao indivíduo (COELHO, 2001, p. 44). Ou 
seja, se foi possibilitado ao artista que este realize sua produção artística, importante que essa 
produção seja direcionada ao público. E, neste caso, ao público alvo cultivado pelo projeto. 

A IMPORTÂNCIA DO PÚBLICO

Compreender o público – e todos nós – como atores e espectadores de nossa história e a 
arte como uma prática ampliada às ações perceptivas foram fundamentais para o desenvolvimento 
do projeto. Partimos do principio de que o público (ou o espectador) “não é condição passiva 
que deveríamos converter em atividade”, pois:

[...] É nossa situação normal. Aprendemos e ensinamos, agimos e conhecemos 
também como espectadores que relacionam a todo instante o que veem ao que viram 
e disseram, fizeram e sonharam. Não há forma privilegiada como não há ponto de 

5 Edital Nº 010/14 de Difusão em Teatro 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico Atos do Município de 
Curitiba Nº 54 de 20/03/2014. Disponível em: <http://legisladocexterno.curitiba.pr.gov.br/DiarioConsultaExterna_
Pesquisa.aspx> Acesso em: mar. 2019.  

http://legisladocexterno.curitiba.pr.gov.br/DiarioConsultaExterna_Pesquisa.aspx
http://legisladocexterno.curitiba.pr.gov.br/DiarioConsultaExterna_Pesquisa.aspx
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partida privilegiado. Há sempre pontos de partida, cruzamentos e nós que nos permitem 
aprender algo novo caso recusemos, em primeiro lugar, a distância radical; em segundo, 
a distribuição dos papéis; em terceiro, as fronteiras entre os territórios. Não temos de 
transformar os espectadores em atores e os ignorantes em intelectuais (RANCIÈRE, 
2012, p.21). 

E buscamos entender a arte não alienada em um objeto: ela é uma prática efetiva não 
reduzida aos seus componentes, uma prática ampliada às ações perceptivas e de interpretação 
ativa da obra de arte e sua recepção. O crítico cultural Raymond Williams disserta sobre esse 
processo, pensando o teatro, ao tratar das notações que mantêm a permanência de uma arte 
efêmera: 

[...] Mas na literatura (sobretudo no teatro), na música e em uma larga área das artes 
representativas, o que mantém a permanência não são objetos, mas notações. Essas 
notações devem ser interpretadas de uma forma ativa, de acordo com as convenções 
específicas. Mas isso é verdade em um campo ainda mais amplo. A relação entre a 
feitura de uma obra de arte e sua recepção é sempre ativa e sujeita a convenções que são, 
elas mesmas, formas (em transformação) de organização social e de relacionamento, 
algo radicalmente distinto da produção e consumo de um objeto. Trata-se de uma 
atividade e de uma prática que, em suas formas disponíveis – embora possam, em 
algumas artes, ter o caráter de um objeto material -, ainda são acessíveis apenas por 
meio da percepção e da interpretação ativa. Isso torna o caso da notação nas artes como 
o teatro, a literatura e a música apenas um caso específico de uma verdade muito mais 
ampla. O que isso nos mostra sobre a prática da análise é que temos de romper com a 
ideia difundida do isolamento do objeto para, então, descobrirmos seus componentes; 
temos de descobrir a natureza de uma prática e, então, as suas condições (WILLIAMS, 
2011, pp. 65-66). 

O PAPEL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

No município de Curitiba, a Fundação Cultural (FCC) é a responsável pela gestão da 
política pública municipal de cultura, atuando para atender as demandas sociais, promovendo 
a produção e o acesso a bens e equipamentos culturais, a preservação do patrimônio cultural 
material e imaterial, a valorização das manifestações culturais da cidade. A FCC deve também 
servir aos artistas, aos produtores e aos movimentos culturais, ampliando gradativamente o 
protagonismo dos mesmos, via políticas públicas, como por meio de editais públicos, por 
exemplo.  

A FCC administra técnica e organizacionalmente, através da Lei de Incentivo, as 
contrapartidas sociais de projetos, via Fundo Municipal de Cultural/FMC, como também 
organiza os processos de fiscalização e Procedimentos de Apuração de Infração (PAI) destes 
projetos. 

À titulo de esclarecimento, a Lei Municipal de Incentivo6, via Programa de Apoio 
e Incentivo à Cultura/PAIC, se divide em dois mecanismos de financiamento: o Mecenato 
6 Lei Complementar n.º 57 com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 59 - Cria o Programa 
de Apoio e Incentivo à Cultura/PAIC, composto pelos mecanismos Fundo Municipal de Cultura/FMC e Mecenato 
Subsidiado/MS. Decreto n.º 1.549/06 - Regulamenta a Lei Complementar n.º 57 e suas alterações, que criou o 
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Subsidiado/MS (repasse de incentivo financeiro via renúncia fiscal, a partir da captação de 
recursos junto a contribuintes de impostos de Curitiba) e o Fundo Municipal da Cultura/
FMC (repasse direto de incentivo financeiro via dotação orçamentária municipal, por meio 
de contrato com a FCC). O PAIC, que foi criado com a finalidade de apoiar e incentivar as 
manifestações culturais e artísticas curitibanas, estabelece a porcentagem de até 2% da receita 
orçamentária do ISS e do IPTU para utilização junto ao programa de apoio e incentivo à 
cultura, onde 1% é para o fundo municipal e 1% para o mecenato subsidiado.  E os projetos 
culturais podem ser apoiados em até 100% dos valores orçados. 

A partir dos dados apresentados, acima, é possível evidenciar que os recursos para 
a cultura são mínimos, apesar de envolver muito trabalho, recursos humanos e resultados 
qualitativos para a cidade. Um desses resultados, por exemplo, é a tentativa de difundir 
variados trabalhos artísticos e culturais, não se restringindo a uma ‘cultura dominante’ e a 
uma ‘tradição’. 

Aprofundando esse apontamento sobre os conceitos de cultura dominante e tradição 
no contexto de investimento em políticas públicas em cultura, é interessante refletir sobre 
cultura dominante, tradição e cultura residual, segundo o crítico Williams.  Ele explica que 
por meio de processos de incorporação, como por meio das instituições educacionais, a cultura 
dominante eficaz – atividade econômica e cultural – é transmitida, assumida como “a tradição”. 
Essa tradição é seletiva por abarcar uma determinada prática e significado em detrimento de 
outro.  Esse outro pode ser caracterizado como cultura residual – cultura que não pode ser 
expressa pelos termos da cultura dominante – ou, como cultura emergente – novos valores e 
experiências que deixam a cultura dominante em alerta. Assim, observando a prática humana 
em qualquer momento, “o modo dominante é uma seleção e organização consciente [...] há 
sempre fontes da prática humana que ele negligencia ou exclui” (WILLIAMS, 2011, p.60).

O PAPEL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – CURSO DE 
LICENCIATURA EM TEATRO

O projeto Formação de Público e Mediação Teatral foi desenvolvido durante a disciplina 
obrigatória do curso de Licenciatura em Teatro da UNESPAR: Projeto de Investigação em 
Teatro Educação/PINTE, por professores e estudantes universitários do 3º ano de graduação. 

Os professores da disciplina PINTE, coordenadores gerais do projeto, objetivaram 
pesquisar a mediação cultural e teatral e seus desdobramentos nos processos criativos de 
formação do futuro professor de teatro e do público teatral da escola. Os universitários – 
mediadores teatrais - ocuparam-se com a criação de procedimentos artísticos e pedagógicos 
para o acesso à linguagem teatral daqueles professores e estudantes da EJA que possuíam pouco 
contato com espetáculos teatrais da cidade. Os objetivos específicos do projeto foram: trabalhar 
Programa de Apoio e Incentivo à Cultura/PAIC. Disponível em: <http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/
pub/file/multimidia/pdf/441-1987-apresentacao2017(5).pdf> Acesso em: mar.2019.

http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/pub/file/multimidia/pdf/441-1987-apresentacao2017(5).pdf
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/pub/file/multimidia/pdf/441-1987-apresentacao2017(5).pdf
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com a subjetividade de cada espectador, democratizar os meios e modos de produção teatral, 
provocando uma relação necessária entre a educação, a cultura e a arte, entre a Universidade, 
a FCC e a SME. 

Provocar o gosto e o hábito pelo teatro, no entanto, perpassa o percurso do cultivar, da 
descoberta do prazer do ato artístico, não facilitando ou substituindo a necessária capacidade 
do público de compreender a arte e de fruir a sua beleza. Cabe, portanto, ao próprio público o 
seu cultivo e o deixar-se ser produzido pelo objeto artístico. Aventuras do público, alimentadas 
pelas ações de mediação teatrais, organizadas pelos mediadores. 

Assim, formar espectadores consiste em provocar a descoberta do prazer do ato artístico 
mediante o prazer da análise. A especialização do espectador constitui-se não tanto 
em ensinar como pensar, dialogar, ler, gostar, mas sim em propor experiências que 
estimulem o espectador a construir os percursos próprios, o próprio saber, o próprio 
prazer, deixando que cada qual vá descobrindo laços e afinidades, tornando-se intimo 
a seu modo, relacionando-se e gostando de teatro do seu jeito (DESGRANGES, 2003, 
p. 173).  

Por isso, um dos estudos centrais presentes nessa trajetória universitária foi investigar 
o papel do mediador teatral – professor de teatro – como agente cultural, o qual “serve ao 
indivíduo, sensibilizando-o para a criação e dando-lhe as armas para repelir a dominação 
cultural” (COELHO, 2001, p.67). 

A CONTRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO DO AGENTE CULTURAL À FORMAÇÃO 
DO MEDIADOR TEATRAL

O agente cultural será um profissional capaz de entender os mecanismos da atuação em 
grupo que possibilitem a esse grupo o exercício da criatividade (ao invés de castrá-lo 
para isso, como ocorre com frequência) e capaz de conhecer a natureza e possibilidades 
das linguagens e equipamentos culturais de que se servirá - e que por isso mesmo 
terá condições de equacionar sua própria presença e intervenção no grupo, ou junto 
ao indivíduo, de modo a não perturbar exageradamente a natureza (para não dizer a 
“autenticidade”) do processo (COELHO, 2001, p.57).

O autor Teixeira Coelho apresenta o agente cultural como aquele que possui uma função 
muito especial de equacionar sua intervenção em um grupo e em um processo de aproximação 
com a linguagem artística e equipamentos culturais. Desse modo, o agente se encontra no 
centro de um cruzamento, ligando áreas afastadas em nossa sociedade: a arte, a coletividade, 
os recursos econômicos. Ele, assim, foi referência à formação do mediador teatral/professor 
de teatro no projeto desenvolvido por deter uma posição crucial nesse mecanismo de acesso 
cultural: 

Ele está no centro de um cruzamento ligando diversas figuras normalmente afastadas 
umas das outras: a arte, o artista, a coletividade, o indivíduo e os recursos econômicos 
(ou fontes financiadoras, como o Estado ou a iniciativa privada, que não produzem 
a cultura diretamente mas detêm o poder de torná-la realidade). Isto significa que 
através do agente cultural a arte se porá em contato com o indivíduo, ou a comunidade 
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(e o inverso, de modo particular) assim como a comunidade alcançará os recursos 
necessários para uma certa prática cultural (COELHO, 2001, pp.66-67).

Vale ressaltar que, em relação à ação cultural provocada por esse agente, Coelho a 
conceitua, em seu livro Dicionário crítico de política cultural (1997, p. 32), como o “conjunto 
de procedimentos, envolvendo recursos humanos e materiais, que visam pôr em prática os 
objetivos de uma determinada política cultural”. 

AS AÇÕES CULTURAIS DO PROJETO FORMAÇÃO DE PÚBLICO E 
MEDIAÇÃO TEATRAL

O projeto foi composto pelas seguintes ações:

•	 Em uma das escolas municipais em Curitiba, os mediadores teatrais da 
UNESPAR assistiram a um espetáculo e acompanharam o bate-papo realizado 
pela companhia de teatro após a apresentação, como parte da contrapartida social 
proposta pela cia., conforme o Edital de Difusão em Teatro da cidade;
•	 Os mediadores reuniram-se, posteriormente, na Universidade para analisar 
o espetáculo e criar procedimentos pedagógicos e artísticos teatrais a serem 
propostos para os professores e estudantes da EJA. Esses procedimentos deveriam 
dialogar com o espetáculo, partindo da recepção e percepção do mediador 
enquanto espectador;
•	 Ocorreram encontros específicos voltados à formação dos professores e 
coordenadores dos núcleos regionais de ensino e de cultura da cidade de Curitiba, 
no teatro da Universidade;
•	 Os mediadores foram às escolas realizar oficina de preparação para ida ao 
espetáculo, durante a qual foram propostos os procedimentos da mediação teatral;
•	 Os mediadores e o público da EJA, juntos, assistiram ao espetáculo e, ao final, 
os mediadores coordenaram um bate-papo entre artistas e público;
•	 Os mediadores reuniram-se novamente na Universidade para elaborar novos 
procedimentos de mediação para a oficina de prolongamento de retorno às escolas 
após o espetáculo, cujo objetivo era aprofundar os conhecimentos do público da 
EJA sobre o universo teatral, aguçando suas percepções e recepção em relação 
ao espetáculo;
•	 Os mediadores retornaram às escolas para a realização da oficina de 
prolongamento e avaliação junto ao público da EJA de todo o processo de 
mediação vivenciado.
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O DIREITO À CULTURA: ACESSO FÍSICO AO TEATRO E À LINGUAGEM 
TEATRAL 

O papel das servidoras públicas – da professora universitária, da gestora cultural e 
da coordenadora pedagógica da EJA – é servir ao público, não de forma assistencialista, 
mas cumprindo seus deveres de formadoras e agentes educacionais e culturais, assegurados 
pelo direito do cidadão à cultura e à educação. Vale retomar que o direito à cultura está na 
Constituição Federal do Brasil (1998, p. 43), no artigo 215: “O Estado garantirá a todos 
o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais”. E importante constar que 
para a concretização deste direito, deve-se haver o compartilhamento dessa responsabilidade 
entre a União, os Estados e os Municípios. 

Ao observar o desenvolvimento do projeto Formação de Público e Mediação Teatral na 
cidade de Curitiba, e seu caminhar integrado da parceria constituída entre a Universidade, a 
FCC e a SME, é possível constatar o salto qualitativo dessa gestão coletiva em busca tanto do 
acesso físico ao teatro quanto do acesso à linguagem teatral, no intuito de cultivar o público. 
Levar o teatro (obra) para o público ou o público para o teatro (edifício) foram uma das ações 
integradas a outras provocações à fruição artística via mediação teatral, evidenciando a ação 
do público como peça também fundamental para a realização desse processo/projeto.

Segundo a gestora cultural e a coordenadora pedagógica, resultados pontuais das 
contrapartidas e oficinas teatrais, mediadas pelos universitários e direcionadas aos professores, 
aproximaram a realidade da (instituição) educação à realidade da (instituição) cultura na região 
trabalhada em Curitiba, diminuindo as solicitações frequentes de reuniões para a administração 
de conflitos a respeito de temas polêmicos em espetáculos teatrais. A compreensão do teatro 
como uma arte que aborda a história da humanidade, de acordo com a estética de cada 
companhia teatral, incitou a vontade – e a maior procura – de professores em capacitarem-se 
na área de cultura e arte. 

E, a partir dessas vontades e aberturas à cultura e à arte, a gestora cultural de Curitiba 
deu continuidade à seleção de oficinas de arte para capacitação de professores, jovens e 
adultos interessados, oriundas de contrapartidas sociais dos projetos contemplados pela Lei 
de Incentivo da Fundação Cultural. 

CONTINUIDADE DO PROJETO, VISANDO À CONSOLIDAÇÃO DE UMA 
POLÍTICA PÚBLICA CULTURAL

Após o ano de 2015, o projeto Formação de Público e Mediação Teatral teve continuidade, 
abrangendo outras escolas municipais – professores e estudantes da EJA - das regionais Boa 
Vista, Portão e Matriz, e outras turmas de graduação em Licenciatura em Teatro da Universidade 
Estadual do Paraná, na capital paranaense. Com vistas aos resultados e repercussões qualitativos 
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do projeto no contexto cultural municipal, importante apontar que editais públicos da Fundação 
Cultural de Curitiba têm abordado com mais ênfase a mediação teatral como critério de 
avaliação e seleção de projetos artísticos. Pensar em um programa específico de formação de 
público em teatro para a cidade tem impulsionado a existência do projeto desenvolvido, cuja 
gestão é coletiva entre as instituições educacionais e culturais: a Universidade, a Fundação 
Cultural e a Escola.  
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POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA: UMA VISÃO 
CRÍTICA NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL PARA O NORTE FLUMINENSE A PARTIR 

DO MOVIMENTO “OCUPA TB”

Matheus Campista Mariano1

Elisabeth Soares da Rocha2

RESUMO: O presente artigo decorre do trabalho de pesquisa intitulado “Política 
Pública de Cultura: uma visão crítica na perspectiva do Desenvolvimento 
Regional para o Norte Fluminense”, desenvolvida no Laboratório de Estudos em 
Desenvolvimento Regional – LEDER, do Instituto Federal Fluminense. Como 
desdobramento da mesma, no ano de 2017, a pesquisa teve como um de seus 
recortes, o estudo das Políticas Públicas de Cultura no município de Campos 
dos Goytacazes, frente ao movimento “Ocupa TB”. Essa pesquisa justifica-se 
principalmente pela insuficiência de estudos acadêmicos referentes a cultura e 
desenvolvimento regional. As políticas de cultura adotadas após o movimento 
popular “Ocupa TB” constituem o foco deste artigo na expectativa que as análises 
efetuadas colaborem para uma maior conscientização dos efeitos deste movimento 
na conjuntura em que se processam as políticas culturais na região. 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro de Bolso, Política cultural, Ocupa TB, Campos dos 
Goytacazes.

INTRODUÇÃO

A democracia política proporciona aos trabalhadores a oportunidade de 
defender alguns dos seus interesses. A política eleitoral constitui o mecanismo pelo 
qual todo indivíduo, enquanto cidadão pode reivindicar seu direito a bens e serviços. 
Embora como produtores imediatos, os trabalhadores não tenham direito legal ao 
produto, como cidadãos podem obter tal direito via sistema político. Pois como 
cidadãos e não como produtores imediatos, podem intervir na própria organização da 
produção e na alocação dos lucros, influenciando, como consequência, na elaboração 
das próprias políticas públicas. 

1 Licenciando em Teatro pelo Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro. E-mail: 
matheuscampistamariano@gmail.com. 
2  Doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Professora dos Cursos de 
Licenciatura em Música e Teatro do Instituto Federal Fluminense.  E-mail: bethrocha12@gmail.com. 



1806

A partir dessa premissa compreendemos que a organização da sociedade civil, representada 
pela classe artística do município de Campos dos Goytacazes, na atuação do Movimento 
popular “Ocupa TB”, representou um ato democrático que visou intencionalmente fazer valer 
o direito do cidadão na participação democrática da gestão dos bens públicos e na decisão no 
que tange as ações e implementações das políticas públicas de cultura. 

Esse trabalho buscou analisar essas políticas realizadas no município de Campos 
dos Goytacazes a partir da visão do filósofo húngaro György Lukács, sobre o papel da arte 
e cultura na sociedade; e, na realização do levantamento das ações realizadas no município 
tendo como referência o Equipamento de Cultura, Teatro de Bolso Procópio Ferreira, em 
virtude da demanda popular que culminou com o “Ocupa TB” no ano de 2016. Considerando 
a importância dessa ação coletiva e sua repercussão no âmbito da política pública de cultura 
local, buscou-se analisar à luz do referencial teórico, os resultados obtidos na construção do 
banco de dados das ações culturais realizadas, e assim, refletir sobre o impacto do “Ocupa TB” 
junto as esferas dos poderes públicos gestores de cultura no município, a partir dos resultados 
obtidos com o levantamento de todas as ações culturais realizadas a partir da reabertura do 
Teatro de Bolso durante todo o ano de 2017. 

Para tanto, este artigo está dividido em três partes relacionadas entre si, tendo na 
primeira parte a fundamentação teórica com base na reflexão lukacsiana sobre a arte como 
produto de uma subjetividade que  transcende a individualidade e seu condicionamento 
histórico e de classe para configurar e plasmar em sua singularidade, universal e permanente, 
a memória da humanidade, tendo a partir dessa  particularidade a possibilidade de captar 
os momentos essenciais da história da evolução humana, permitindo assim,  desenvolver 
nos homens uma autoconsciência sobre sua própria essência genérica; a segunda parte traça 
um breve panorama sobre o Teatro de Bolso como equipamento de cultura do município de 
Campos dos Goytacazes, em sua trajetória histórica, e, por fim, na terceira e última parte, este 
artigo foca na ação coletiva denominada “Ocupa TB” e a análise realizada sobre as ações que 
envolveram as políticas públicas de cultura decorrentes dessa mobilização da classe artística, 
após a reinauguração do Teatro no ano de 2017. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Lukács (2010) enfatiza em sua crítica sobre a produção de uma obra de arte que 
apenas reproduziam a aparência fetichista de um mundo burguês, não acreditando mais na 
possibilidade de o homem modificar-se. Em suas palavras, 

A hostilidade da ordem de produção capitalista à arte se manifesta igualmente na 
divisão capitalista do trabalho.  Um maior desenvolvimento na compreensão desse 
aspecto do tema nos remeteria, ainda uma vez, ao estudo da economia como uma 
totalidade.  Do ponto de vista do nosso problema, vamos nos contentar em fixar aqui 
um só princípio, que será, novamente, o princípio do humanismo, o princípio que a 
luta emancipadora do proletariado herdou dos grandes movimentos democráticos e 
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revolucionários precedentes, herança elevada a um plano qualitativo superior, ou seja, 
a reinvindicação do desenvolvimento harmônico e integral do homem.  Ao contrário, a 
hostilidade à arte e à cultura, própria do sistema capitalista comporta o fracionamento 
da totalidade concreta do homem em especializações abstratas (LUKÁCS, 2010, p.20).

Dessa forma, Lukács enfatiza os “efeitos perniciosos e envilecedores da divisão 
capitalista do trabalho e colhessem o homem na sua essência e na sua totalidade”. No entanto, 
o que Marx e Engels perceberam é que para a maioria dos seus contemporâneos faltava a 
aspiração à “integralidade, do anseio pela totalidade, a orientação para o essencial, e à essência, 
consideravam-nos epígonos sem importância” (Ibid, 2010, p.21).

A criação artística, a que se refere Lukács portanto, deve partir de um processo social 
geral e organicamente articulado no qual o homem torna seu o mundo por meio da própria 
consciência. Nesse sentido, é necessário ao crítico tanto quanto o artista ao aspirarem à 
objetividade do realismo, que o façam como resultado da “complexa dialética objetiva de 
essência e fenômeno, [...] na interrelação que liga sempre o escritor à realidade refletida, sua 
relação de influência recíproca com a concepção de mundo e o estilo artístico” (OLDRINI, 
2002, p.58). 

Lukács esclarece que Marx e Engels nunca negaram uma autonomia relativa dos 
campos particulares da vida humana, como a ciência, o direito e principalmente a arte. No 
entanto, ele ressalta que a compreensão do desenvolvimento dessas atividades só podem ser 
compreendida dentro da perspectiva da totalidade:

Marx e Engels negam apenas que seja possível compreender o desenvolvimento da 
ciência ou da arte com base exclusivamente, ou mesmo principalmente, em suas 
conexões imanentes.  Tais conexões imanentes existem, sem dúvida, na realidade 
objetiva, mas só como momentos do tecido histórico, como momentos do conjunto 
do desenvolvimento histórico, no interior do qual, através do intricado complexo de 
interações, o fato econômico (ou seja, o desenvolvimento das forças sociais produtivas) 
assumem o papel principal (LUKÁCS, 2010, p.12).

Dessa forma, a realidade objetiva implica na não neutralidade mediante os fenômenos 
sociais, pois, tal objetividade não se acha em contradição em relação ao fator subjetivo da arte, 
e sim, no sentido de totalidade, onde o artista não representa coisas ou situações estáticas, 
mas as investiga, buscando conhecer e definir seu caráter dentro das relações dos processos 
sociais. Ou seja, numa tomada de consciência, já está implícita a tomada de posição, já que 
a concepção de que o artista seria um espectador passivo desses processos é uma ilusão, 
uma forma de autoengano, ou ainda, uma evasão, uma fuga diante dos grandes problemas da 
vida e da arte. “Não há grande artista em cuja representação da realidade não se exprimam, 
ao mesmo tempo, também as suas opiniões, desejos, aspirações apaixonadas e nostálgicas” 
(LUKÁCS, 2010, p.30).
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A concepção da estética, portanto, na visão lukacsiana, deve buscar

Um completo rompimento com aquela concepção vulgar da literatura e da arte que 
deduz mecanicamente o valor da obra literária a partir das concepções políticas do 
escritor, da sua pseudopsicologia de classe.  O método marxista aqui indicado se presta 
muito bem para esclarecer fenômenos literários, mesmo os mais complexos. Mas isso 
só ocorre quando se sabe utilizá-lo concretamente, com genuíno espírito historicista e 
com discernimento estético e social. [...] O triunfo do realismo não significa, segundo 
Engels, que a ideologia abertamente proclamada pelo escritor seja indiferente para o 
marxismo, como não significa que toda criação de qualquer escritor represente um 
triunfo do realismo pelo simples fato de se afastar em maior ou menor medida da 
ideologia abertamente proclamada (Ibid, 2010, p.34).

A arte precisa ser considerada segundo o princípio de uma concepção materialista da 
história em que seja possível desalienar os sentidos que foram substituídos unicamente pela 
ideia do possuir, emancipando-os dessa condição deformada da sociedade dividida em classes 
para sentidos e faculdades humanas tanto subjetiva como objetivamente. 

Oldrini (2002), acrescenta a esse debate que, a obra de arte para Lukács deve ser 
compreendida

[...] como uma necessidade interna da nova teoria que está sendo construída exatamente 
pelo fato de que, melhor do que qualquer outra tendência artística, ele traz em si a 
consciência dialética da “totalidade”.  Se a “representação” realista vale mais do que 
a crônica e a reportagem, se o “narrar” vale mais do que o “descrever”, é porque 
quem narra e representa penetra, com meios artísticos, mais profundamente nas “leis 
dialéticas objetivas” da estrutura do real (OLDRINI, 2002, p.57).

Lukács contrapõe assim, a narração à descrição, pois na descrição encontra-se em pé de 
igualdade, a ação humana, com a descrição das coisas, e, portanto, esvaziada do sentido da vida 
social, enquanto na narração, ao contrário, há um ordenamento hierárquico do enredo, evitando 
as digressões desnecessárias, onde os detalhes só são importantes quando se desencadeiam 
na ação humana, e estão a serviço delas.  

Frederico (2000), afirma que, para Lukács, 

A arte, portanto, educa o homem fazendo-o transcender à fragmentação produzida 
pelo fetichismo da sociedade mercantil.  Nascida para refletir sobre a vida cotidiana 
dos homens, a arte produz uma “elevação” que a separa inicialmente do cotidiano 
para, no final, fazer a operação de retorno. Esse processo circular produz um contínuo 
enriquecimento espiritual da humanidade (FREDERICO, 2000, p. 305).

Ou seja, para Lukács o potencial utópico da arte está na sua capacidade para expressar a 
essência genérica. A obra de arte é produto de uma subjetividade que transcende a individualidade 
e seu condicionamento histórico e de classe para configurar e plasmar em sua singularidade, 
universal e permanente, a memória da humanidade. Essa particularidade da Arte, para captar 
os momentos essenciais da história da evolução humana, permite desenvolver nos homens 
uma autoconsciência sobre sua própria essência genérica. Essa essência genérica capturada 
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através da arte, não está identificada com uma suposta relação com o tempo, mas sim, com 
a história concreta do homem. 

Considerando essa visão lukacsiana, considera-se fundamental que as políticas públicas 
de cultura pautem suas ações no que tange à implementação de uma cultura em atividades 
artísticas culturais que sejam capazes de produzir na sociedade essa “elevação” do homem 
do “homem inteiro” da cotidianeidade ao “homem inteiramente” (ALBINATI, 2014, p. 267).

Assim sendo, as duas partes que se seguem abordam a historicização do Teatro de Bolso 
Procópio Ferreira enquanto equipamento de cultura sob a gestão do governo municipal e por 
fim, as análises decorrentes dos efeitos produzidos nessa gestão cultural após a mobilização 
da sociedade por melhorias e adequações deste equipamento para a sua utilização.

BREVE PANORAMA SOBRE A HISTÓRIA DO TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO 
FERREIRA 

 A década de 60, revelou dois aspectos históricos fundamentais para a vida cultural 
do município e mais especificamente para a história do Teatro de Bolso. Segundo Alvarenga 
(2015),

A criação da ARTA (Associação Regional de Teatro Amador) e a construção do Teatro 
de Bolso. Estes dois acontecimentos estão presentes inegavelmente na história cultural 
de nosso Município. O primeiro, porque teve por objetivo congregar os artistas de 
teatro amador de Campos, e Norte do Estado, na defesa de seus interesses, e também 
por elaborar planos de ação cultural nas artes cênicas; o segundo, porque o Município 
de Campos passou a contar com uma casa de espetáculos, com a missão de abrigar 
as montagens dos artistas amadores de Campos e Norte Fluminense (ALVARENGA, 
2015, p.23).

O movimento artístico, reconhecido pela classe como “teatro amador”, era formada por 
jovens, estudantes, alguns universitários, os quais, tendo alguns, vivenciado uma formação 
teatral fora da cidade de Campos, e outros que, pela sensibilidade se organizavam entre 
amigos para montagens de textos teatrais, criaram, dando legitimidade ao grupo, a Associação 
Regional de Teatro Amador - ARTA.

Não se pode deixar de ressaltar que, paradoxalmente, enquanto a classe artística lutava 
para conquistar um espaço de teatro para si, a sociedade perdia seu único, maior e emblemático 
Teatro: o Cine Teatro Trianon. 

Apesar da oposição de alguns setores da sociedade como, por exemplo, a Associação 
Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos, que dias antes, enviara ao Prefeito José 
Carlos Vieira Barbosa um protesto tentando sensibilizá-lo, a fim de que a demolição do 
Cine Teatro Trianon não se concretizasse, nada foi feito para impedir que aquele patrimônio 
histórico fosse dilapidado.  O Cine Teatro Trianon deixou de existir para dar lugar a uma 
agência bancária (ROCHA, 2017, p. 111).
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 Segundo Alvarenga (2015), o terreno, localizado a avenida XV de novembro, que 
recebeu a construção do Teatro de Bolso, foi resultado da doação feita pelo Clube Carnavalesco 
Tenentes de Plutão, local este, que funcionava o barracão do clube para confecção de suas 
alegorias e demais adereços carnavalescos. Por meio da abertura de um crédito de 30 milhões 
de cruzeiros, e um convênio entre ARTA, Clube Tenentes de Plutão e a Prefeitura Municipal 
de Campos, o Legislativo definiu os termos da deliberação nº 1992, com publicação no Diário 
Oficial do Município do dia 27 de maio de 1965. Assim foi dado início as obras da construção 
do Teatro de Bolso (ALVARENGA, 2015, p.89).   

No final da década de 60, mais precisamente, 1968, aos 13 dias do mês de abril foi 
inaugurado com o nome de “Teatro de Bolso”, conhecido também como “teatrinho’.  

 A partir desta data o “teatrinho” recebia constantemente as produções teatrais locais, 
até que em 1973, a fundadora da ARTA, Tércia Gomes, passa para as mãos do teatrólogo e 
dramaturgo campista, Orávio de Campos Soares, a chave do Teatro. Além dos espetáculos 
teatrais, o Teatro de Bolso, passaria a sediar o Teatro Escola de Campos, até que em 1975, 
em forma de comodato, o Teatro é doado para a Prefeitura (MATIAS, 2016, p. 23). 

Em 20 de setembro de 1979, por meio da Lei nº 3.634 em ação da Câmara Municipal de 
Campos, passando a ser denominado Teatro Municipal Procópio Ferreira. Doze anos depois, 
o nome foi mais uma vez modificado, por ocasião da reinauguração após uma reforma no ano 
de 1991, para “Teatro de Bolso Procópio Ferreira”, sendo assim denominado. 

Desde então, o “Teatro de Bolso” é palco de atividades artísticas, principalmente as 
relacionadas ao teatro com artistas locais, possuindo um espaço físico capaz de receber um 
público de 192 pessoas, e uma estrutura de maquinário, iluminação, sonorização e recursos 
tecnológicos ainda muito limitados.  A Fundação Teatro Municipal Trianon, enquanto órgão 
gestor de cultura mantém sob sua responsabilidade a agenda e manutenção deste Teatro 
(ROCHA, 2017, p. 161).

 Segundo Matias (2016), 

A permanência do Teatro Escola nas dependências do Teatro de Bolso nos anos de 
1970 (entre os anos de 1973 e 1975) colaborou para a afirmação de uma proposta 
teatral de oposição cultural e política aos ditames do regime militar. Orávio e seu grupo 
viam o cultivo das liberdades individuais por meio da produção teatral enquanto um 
posicionamento crítico em relação à censura e a repressão experimentadas durante 
aquele período. Neste sentido, a própria identidade do Teatro Escola passou a ter a 
sua construção associada a prática artístico-cultural de um teatro voltado mesmo, 
conforme me narrou Orávio, aos debates políticos propostos partir das peças realizadas 
no Teatro de Bolso, assim como lançou mão de intervenções teatrais públicas, naquilo 
que ficaria conhecido como “Jogral”17 ainda nos anos de 1970 e 1971, realizado nas 
praças e ruas de Campos (MATIAS, 2016, p. 23).

O Teatro de Bolso Procópio Ferreira, historicamente, foi considerado o teatro dos artistas 
locais. No ano de 2012, esse equipamento de cultura foi fechado para obras de manutenção 
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que se estenderam por quase 4 anos. A morosidade das providências dos órgãos gestores para 
a realização das obras necessárias, além do descaso em atender às reivindicações dos artistas 
locais, após uma generosa espera de quatro anos, a classe artística através do movimento, que 
ficou conhecido como “Ocupa TB” no ano de 2016, artistas, estudantes de teatro ativistas 
ocupam o teatro no dia 9 de maio de 2016. 

Inexoravelmente, tal fato relembraria, os anos de 1982, quando um grupo de jovens 
artistas, liderados pelo vice-presidente da Associação Regional de Teatro Amador (ARTA) à 
época, Anthony Garotinho, invadiram o Teatro de Bolso com reinvindicações semelhantes. 
Ironicamente, o mesmo Garotinho à frente da Prefeitura de Campos, no período de 2013 a 2016, 
como Secretário de Governo em exercício, no mandato de sua esposa, Rosinha Garotinho, foi 
o responsável pelo fechamento das portas do Teatro de Bolso e assim o manteve com enorme 
descaso às reivindicações feitas pela classe artística campista3.

A relação entre ocupantes e os órgãos gestores públicos para a área de cultura no 
município foi vivenciada pelo autor desta pesquisa, que como ocupante, traçará na parte três 
deste artigo os aspectos relevantes que correspondem a posição do Estado enquanto responsável 
pelas políticas públicas que gerenciam o Teatro, o posicionamento da classe artística organizada 
enquanto sociedade civil reivindicadora de tais ações e os desdobramentos após aplacadas as 
tensões e a reinauguração, mais uma vez, do Teatro de Bolso. 

O MOVIMENTO “OCUPA TB” E SEUS DESDOBRAMENTOS NAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE CULTURA

Com a criação do Curso de Licenciatura em Teatro pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense) no ano de 2015, a cidade ganhou um espaço 
para formação educacional em Teatro em nível superior, o que contribuiu para  uma maior 
construção de conhecimento coletivo nesta área, além de promover o encontro entre artistas, e, 
consequentemente, ampliar o debate sobre a arte no município, a implementação das políticas 
públicas de cultura, os espaços formativos, o mercado de trabalho, e, além destes, sobre  a 
manutenção dos equipamentos culturais por parte dos órgãos responsáveis. 

Dentre a pauta destes debates, o fechamento do Teatro de Bolso Procópio Ferreira por 
4 anos, logo ganhou destaque e impulsionou a classe artística a iniciar um movimento coletivo 
reivindicando sua reabertura. 

Ao entardecer do dia nove de maio do ano de 2016 um grupo de artistas, estudantes 
de arte e integrantes da sociedade civil reunidos sob o viaduto Rosinha Garotinho partiram 
rumo ao Teatro de Bolso, sob o som das vozes entoando: “Ocupaê”!

3  Fonte: Disponível em: http://noticiaurbana.com.br/old/apos-ocupacao-garotinho-garante-que-teatro-de-
bolso-sera-reaberto-em-um-mes-e-meio/. Acesso em 18 de janeiro de 2019.
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A guarda civil municipal responsável pela portaria do Teatro numa tentativa de impedir 
a entrada da população, comunicou-se com o presidente do Teatro de Bolso, a presidenta 
da Fundação Jornalista Oswaldo Lima, órgão público responsável pela gestão do Teatro e a 
polícia militar. 

A ocupação do Teatro se concretizou e a classe artística apresentou a pauta de 
reivindicações, que, dentre diversas solicitações, destacava-se: a reforma imediata do Teatro 
de Bolso e sua reabertura; a gestão compartilhada do Teatro; a reabertura do Museu Olavo 
Cardoso e do Palácio da Cultura, também fechados para uma reforma que nunca se efetuava. 

A presença de um representante dos órgãos gestores públicos se fez na pessoa do 
secretário municipal de governo, Anthony Garotinho somente após o terceiro dia de ocupação, 
juntamente com seus secretários, que num diálogo rápido prometeu a reabertura do Teatro 
em 45 dias. 

Com a ausência de documentos que efetivassem a palavra empenhada pelo representante 
do governo, os ocupantes permaneceram no local, exigindo um diálogo mais claro e promissor 
com o poder público.

Em 19 de maio de 2016 diante de nova visita do secretário de governo à ocupação, novas 
estratégias foram consideradas e na semana seguinte a prefeita Rosinha Garotinho homologou 
por meio de Diário Oficial, um contrato firmado com uma empresa prestadora de serviços de 
refrigeração, tendo em vista a reforma do sistema de ar-condicionado do dispositivo com o 
orçamento de cento e quarenta e sete mil reais.

No vigésimo sétimo dia de ocupação após uma reunião entre representantes da ocupação 
e a presidenta da Fundação Cultural Oswaldo Lima, Patrícia Cordeiro, ficou acordado o fim 
do movimento com a expectativa de que a obra logo seria iniciada.

Durante o período do movimento “Ocupa TB” a classe artística manteve uma programação 
intensa de espetáculos teatrais, oficinas, minicursos, palestras, shows de música, performances, 
além de promover reuniões com a sociedade civil esclarecendo a comunidade as reivindicações 
que estavam na pauta do movimento. Após um longo período com suas portas fechas, o teatro 
estava vivo! Suas cortinas foram abertas, mostrando sua potência e importância tanto para 
artistas quanto para a população campista. 

A prefeita Rosinha Garotinho não reabriu o Teatro de Bolso conforme as garantias 
dadas pelas negociações realizadas entre a classe artística e seu representante de governo.

Em 02 de outubro do mesmo ano, o candidato de oposição ao Governo de Rosinha 
Garotinho vence com 55% dos votos válidos, numa campanha surpreendente no município. O 
prefeito Rafael Diniz apoiado pela mesma classe artística insatisfeita com o descaso do poder 
público para com a cultura e a arte na cidade, torna-se numa grande expectativa de novos 
rumos para a política de cultura no município de Campos dos Goytacazes. 
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O dia mundial do Teatro comemorado em 27 de março foi marcado no ano de 2017 com 
a reabertura do Teatro de Bolso, cuja reforma foi comemorada pela economia de investimentos, 
que custou aos cofres públicos apenas R$900,00 (novecentos reais)4.

 O levantamento sobre as atividades artísticas realizadas no Teatro de Bolso após 
sua reabertura passou a integrar o foco desta pesquisa, em virtude da constatação de que as 
reivindicações realizadas pela pauta do Movimento “Ocupa TB” não apresentavam terem sido 
atendidas e ao mesmo tempo um número de ocupantes comemorava a reabertura e defendia a 
utilização deste equipamento de cultura mesmo em condições não ideais para realização dos 
projetos artísticos ali apresentados. 

Segundo o jornalismo local, o ano de 2017, o Teatro de Bolso recebeu aproximadamente 
800 artistas, com um público de apreciadores  de 7,7 mil pessoas5. 

O primeiro levantamento das atividades artísticas realizadas no Teatro de Bolso no 
período de março de 2017 a março de 2018, possibilitou a criação de um banco de dados cujo 
resultado apresentado como pode ser observado no Gráfico 1 obteve 74,2% das atividades 
para a categoria Teatro, 13,5% para Dança e 12,4% para Música.

Dentro dos percentuais apresentados no Gráfico 1, considerou-se esclarecedor para 
uma análise mais aprofundada, realizar um novo levantamento desdobrando em subcategorias 
as atividades que foram apresentadas como Teatro, Música e Dança.

Dessa forma, dentro da categoria Teatro, a qual obteve neste novo levantamento 39,3%, 
foram consideradas as subcategorias: Cena Curta (Esquete) 2,2%; Contação de histórias 2,2%.

4  Disponível em: https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=39138 Acessado em 12 de 
jan. 2019
5 Fonte: https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/teatro-de-bolso-em-campos-rj-completa-50-
anos-com-programacao-diversificada.ghtml  Acessado em  18 de jan. 2019.
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A categoria Dança neste desdobramento em subcategorias apresentou Dança 7,9%; 
Ballet e Jazz com 1,1%;  Street, Hip Hop e Stletto com 1,1% e Workshop com 2,2%.

Na categoria Música, seus dados desdobrados em subcategorias encontrou-se Musicais 
com 33,7% e Shows com 9,0%.  

Gráfico 2: Percentual de apresentações artísticas realizadas no teatro de Bolso divididos nas 

subcategorias, no período de março de 2017 a março de 2018.

A hipótese levantada neste estudo constituiu no seguinte questionamento: Se a pauta 
de reivindicação apresentada pelo movimento “Ocupa TB” não foi atendida pelas políticas 
públicas de cultura por meio de seus órgãos gestores, o que levou esses mesmos artistas 
abrirem mãos de suas reivindicações e assumirem a reabertura do Teatro inclusive, apoiando 
tal reabertura participando de sua agenda artística com seus trabalhos?

Mais uma vez nos debruçamos sobre o banco de dados para investigar os artistas, 
produtores e companhias que participaram neste período levando seus trabalhos artísticos 
para o palco do Teatro de Bolso.  
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Gráfico 3: Quantitativo de artistas, produtores e Companhias que apresentaram seus trabalhos artísticos 

no palco do Teatro de Bolso no período de março de 2017 a março de 2018.

 Como pode ser observado no Gráfico 3, após a realização de um novo levantamento 
dos artistas, produtores e companhias que se apresentaram no período do estudo, podemos 
observar que a Companhia com o maior quantitativo de apresentações (dez), tem à frente o 
próprio diretor do Teatro de Bolso, que ainda apresentou um quantitativo de três apresentações, 
totalizando treze. 

Este demonstrativo tornou-se relevante ao observarmos os demais participantes por 
revelarem que constituem nos mesmos diretores e Grupos de Artistas a frente de espetáculos 
alternando-se entre si, além de estarem estes artistas, em sua maioria, atuando em algum cargo 
na administração municipal na gestão do Governo do Prefeito Rafael Diniz.   

CONCLUSÃO

A partir de Fisher (1981) podemos compreender que “a divisão de poder de Estado é 
uma ficção de “representação popular”, e muitas vezes resulta numa “alienação que acarretou 
concentração de poder, perda da democracia e perda da liberdade” (FISCHER, 1981, p.94).

O Movimento “Ocupa TB”, que reuniu principalmente artistas, alunos ligados ao 
Teatro em Campos, e profissionais da área, além de outros representantes, ao construir uma 
pauta de reivindicações centrada numa proposta que apontava principalmente para: uma 
direção participativa e coletiva do Teatro de Bolso;  apoio e patrocínio mais efetivo por parte 
dos gestores públicos de cultura para a realização de produções artísticas mais elaboradas e 
profissionais; e renovação do material de iluminação, maquinaria e sonorização do Teatro de 
Bolso, não se realizou. 
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A desistência por parte desses artistas de sua luta reivindicatória, e a participação 
dos mesmos de maneira conformista em defesa das arbitrariedades cometidas pelos órgãos 
públicos em manter um equipamento de cultura em péssimas condições de utilização, nos 
leva a concluir que, à semelhança da análise de Reis (2014) “o Estado ao cooptar artistas 
entusiastas”, ofertando-lhes cargos na administração municipal, interrompeu a militância da 
classe como um todo e sua luta pelo atendimento às reivindicações realizadas, acomodando-a 
à um contentamento por um espaço debilitado, sem condições ideais para a montagem de 
seus trabalhos artísticos, além de “calar a boca” frente ao descaso para com o fomento de 
uma arte de formação mais inclusiva e crítica que atenda de forma mais ampla a sociedade 
campista (REIS, 2014, p.180).

O grito de guerra “Ocupaê” daquela tarde de 9 de maio não ecoa mais na planície de 
Campos dos Goytacazes, em seu lugar paira um “silêncio” acovardado pelas mordaças do 
poder insidioso que nos compra e nos vende. 
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ENTERRANDO MEMÓRIAS E ESCAVANDO 
IDENTIDADES: INSTITUTO DOS PRETOS NOVOS - DAS 

NECROPOLÍTICAS CULTURAIS ÀS ESTRATÉGIAS DE 
SOBREVIVÊNCIA

Rodrigo dos Santos Monteiro1

Daniela Ortega Caetano dos Santos2

RESUMO: Este trabalho, parte da observação da trajetória da Instituição Instituto 
dos Pretos Novos, situada na cidade do Rio de Janeiro, para pensar sobre a 
construção da memória e da identidade nacional no Brasil, levando em consideração 
as dinâmicas de poder envolvidas e como as políticas culturais estão inseridas 
neste processo, tanto no âmbito público como privado, e quais são as possíveis 
alternativas de sobrevivências de instituições que protagonizam a narrativa não 
escolhida pela memória oficial.

PALAVRAS-CHAVE: políticas culturais, memória, identidade, escravidão, Rio 
de Janeiro.

O IPN E AS POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA.

As cartas patrimoniais são documentos elaborados coletivamente por 
especialistas e órgãos ligados à área de patrimônio cultural, e trazem conceitos e 
medidas para ações administrativas e diretrizes de documentação, promoção da 
preservação de bens, planos de conservação, manutenção e restauro de um patrimônio, 
seja histórico, artístico e ou cultural, elas são constantemente complementadas 
fazendo com que se mantenham atuais.

A primeira carta a ser escrita foi em Atenas em 1931, e elas costumam 
refletir as demandas e questões de sua época. Em 1956, foi escrita a Recomendação 
de Nova Delhi que trouxe o debate da importância de se preservar as descobertas 
arqueológicas. Para isso, elencou algumas recomendações: submeter as explorações 
1  Doutorando e Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Email: rodrigo87monteiro@
gmail.com.
2  Doutoranda em Museologia e Patrimônio pela UNIRIO e Mestra em Estudos Étnicos e 
Africanos pelo Centro de Estudos Afro Orientais da UFBA. Email: danielaortega137@gmail.com 

mailto:rodrigo87monteiro@gmail.com
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e as pesquisas arqueológicas ao controle e à previa autorização de uma autoridade competente; 
obrigar quem descobriu vestígios arqueológicos de declará-los o mais rápido possível às 
autoridades competentes; aplicar sanções aos infratores dessa regra; determinar o confisco 
dos objetos não declarados; precisar o regime jurídico do subsolo arqueológico e, quando 
esse subsolo for propriedade do estado, indicá-lo expressamente na legislação; dedicar-se ao 
estabelecimento de critérios de proteção legal dos elementos essenciais do seu patrimônio 
arqueológico entre os monumentos históricos. 

A Carta de Nova Delhi enfatiza a importância dos laudos arqueológicos serem feitos 
por especialistas e a preservação desse patrimônio, incluindo os sítios urbanos que são os 
encontrados nas cidades.

No Brasil, como exemplo de sítio arqueológico urbano de extrema relevância e 
importância para a compreensão da história do país, é o cemitério dos pretos novos. Pretos 
Novos era o nome dado aos escravizados recém-chegados de África.

Inicialmente, no Rio de Janeiro, o mercado de escravizados era realizado na rua 
Direita, no centro da cidade (atual rua primeiro de Março), mas, em 1769, houve uma ordem 
de transferência para a Região do Valongo (região afastada do centro da cidade), transferência 
essa que se tornou definitiva em 1774. Com essa mudança, o cemitério dos escravizados que 
se localizava no largo de Santa Rita passou a ser no caminho da Gamboa, que ficou conhecido 
como rua do cemitério.

 Com a vinda da família real, em 1808, aumentou muito o comércio de escravizados, 
chegando a 20.000 por ano. Com isso, também aumentou a incidência de doenças nos navios 
que chegavam, os africanos que morriam logo na chegada sem nunca terem sido vendidos e, 
logo, sem nunca terem tido um dono, eram sepultados no cemitério dos pretos novos.

Esse cemitério foi ativo de 1769 até 1830, e com o fim de suas atividades no local 
foram construídas casas e com isso, sua memória foi silenciada durante muito tempo e sua 
localização perdida. Não se sabia onde ele estava exatamente, muitos estudiosos do assunto 
já haviam buscado sua localização sem sucesso. Estima-se que ali tenham sido enterrados, 
em valas coletivas, cerca de 20 a 30 mil corpos. 

 Em 1996, o cemitério foi descoberto acidentalmente por Merced e Petrúcio Guimarães 
dos Anjos. Durante uma reforma em sua residência, os proprietários ao descobrirem as 
ossadas, comunicaram os órgãos competentes e deu-se início ao processo de salvaguarda dos 
remanescentes arqueológicos ali encontrados. Em 1999, a família volta a morar na casa e o 
local começa a receber visitações espontâneas do público externo. 

Aparentemente, os rumos do tão procurado sítio arqueológico urbano do cemitério 
dos pretos novos estava de acordo com as recomendações de preservação feitas pela Carta 
de Nova Delhi, mas é preciso observar quais foram os procedimentos tomados pelo poder 
público em relação a esse patrimônio de extrema relevância para o Brasil e para o mundo.
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 Em 2005, a família Guimarães dos Anjos, em conjunto com alguns amigos, fundou 
o IPN (Instituto dos Pretos Novos), após esperarem por nove anos alguma medida efetiva de 
preservação do local vinda do poder público. Em 2009, o IPN torna-se um ponto de cultura 
e ganha o prêmio do IPHAN por preservação de sítios arqueológicos. E, em 2013, recebe a 
placa de Reconhecimento de Sítio Arqueológico, Projeto A Rota do Escravo – Resistência 
Liberdade e Herança concedida pela UNESCO.

Em 2018, o IPN chegou a fechar suas portas após o corte de verba de financiamento 
do Instituto concedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e lançou o movimento IPN resiste. 
Atualmente ele mantém suas atividades através de doações e financiamentos de outras fontes.

O Instituto dos Pretos Novos tem como parte integrante também o Memorial dos 
Pretos Novos, que tem por finalidade a reflexão sobre a escravidão no Brasil, assim como o 
desenvolvimento de projetos educativos e de pesquisa para a preservação da memória dos 
Pretos Novos.

A Carta de Nova Delhi enfatiza a importância da regulamentação das pesquisas e do 
incentivo e implementação de ações educativas, o Memorial dos Pretos Novos presta esse 
serviço à sociedade, fato que vem reafirmar sua importância e que sua permanência é um ato 
de resistência em meio ao descaso das políticas públicas de preservação desse  patrimônio e 
da memória da escravidão e da cultura negra no Brasil.

NECROPOLÍTICA CULTURAL

Reportando-se às inúmeras injustiças históricas e sociais contra negras e negros, o 
IPN busca deixar viva uma memória que marca a formação do Brasil. Ainda que essa seja 
uma temática retaliada por diversos setores conservadores da sociedade, sua propagação 
apresenta-se, a priori, como forma de resistência. Da mesma forma, aquelas e aqueles que 
buscam debater essa questão tendem a ser silenciados, seja de modo abrupto e violento, como 
é o caso de militantes da causa que são assassinados, seja através de infiltrações que levem 
estruturas, como a do IPN, a desabar aos poucos. 

São inúmeros os dispositivos que causam a morte de políticas culturais. Uma delas é, 
sem dúvidas, a visibilidade das ações de uma instituição. Do mesmo modo que a valorização 
da memória da diáspora empreendida pelo IPN sofre ataques diários, a própria existência dessa 
instituição também, em termos de visibilidade, corre o risco de ser colocada na inexistência. 
Localizado na mesma região da cidade que MAR (Museu de Arte do Rio) e o Museu do 
Amanhã, o IPN, diferente desses, não tem o mesmo alcance midiático. Quais são os interesses 
de tentar se calar, de tornar invisíveis projetos como o do IPN? Como a divulgação de ações 
culturais pode ser, nela mesma, também uma política cultural? Quais são as estratégias de 
permanência criadas?
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Diante do cenário atual das condições macropolíticas voltadas à cultura, e tendo como 
base o surgimento do IPN, é possível criar algumas conexões entre esse contexto com algumas 
proposições feitas por Achille Mbembe. Este autor tem contribuído com importantes estudos 
de biopolítica que convidam a debater o conceito de identidade através de diversos aspectos. 
Em “Crítica da razão negra” (2018a), Mbembe indaga-se sobre como novos dispositivos de 
biopoder tem se desenvolvido e difundido formas de produção de morte semelhantes àquelas 
aplicadas aos negros que foram escravizados em diversas regiões do mundo. Amparado em 
estudos anteriormente desenvolvidos por Michel Foucault e Giorgio Agamben, Mbembe converte 
a tanatopolítica em necropolítica. A primeira, cunhada por Agamben, retrata o holocausto 
da Segunda Guerra Mundial (1930-1945); a segunda salta no tempo para um período muito 
anterior. Muitos dos recursos que produziam morte na primeira metade do século XX já eram 
utilizados nos períodos das colonizações.

Em “Necropolítica” (2018b), Mbembe sugere que as formas de produção da vida da 
contemporaneidade estão voltadas mais à produção de mortes. Pergunta-se como a configuração 
de novas formas de existência social conduz a formação de “mortos-vivos”. Neste sentido, 
para além do regime da necropolítica acometer indivíduos e populações, sugerimos que 
ela também tem sido operador metodológico de muitas políticas culturais. Ao invés de ser 
fomentada a vitalidade de certos projetos, o que vemos acontecer é a tentativa de fazer com 
que eles deixem de existir. O caso do IPN é um exemplo desse contexto. 

O sistema mais forte da necropolítica não é a morte em si, mas a dessubjetivação e 
a transformação das pessoas em coisas. Quando Mbembe sugere a metáfora da sombra para 
dizer que o mundo passa por um devir negro, postula a hipótese de que as formas de violência 
históricas acometidas sobre negras e negros têm se transformado e se espalhado também para 
diversos contextos sociais. Ter a pele negra deixa de ser a única característica e passa a ser 
uma das questões (embora ainda seja, certamente, um dos, senão o maior, critério da gradação 
de injustiças sociais). A precarização das condições de vida vem se tornando o devir negro 
do mundo. 

Buscando desenvolver uma espécie de cronologia da biopolítica, o pesquisador 
Didier Fassin afirma que o nascimento da biopolítica anunciado por Foucault surge com a 
governamentalidade (FASSIN, 2009). Não são mais apenas os supostos conteúdos do governo 
que estão em jogo, mas também a própria arte de governar em si. Com Mbembe, podemos 
compreender que o necropoder, característico, por exemplo, das plantações onde negros eram 
escravizados, era forma de controle quantitativo das populações. Para Fassin, a biopolítica 
atual compreende entender que as condições para que uma vida possa ser vivida não são 
dadas a priori, mas que elas são operações formuladas através de discursos, programas, 
decisões e ações. As condições para a vida são constantes formulações, criadas e recriadas 
de acordo com interesses dados. “Deve-se considerar como a vida pode ser compreendida 
por uma antropologia política e moral e como ela, simultaneamente, dá forma e é formada 
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pelas escolhas políticas e pelas economias morais das sociedades contemporâneas”3 (ibid.: 
48). Crítico de Foucault, Fassin cunha o conceito de biolegitimidade para defender a ideia 
de que, para além da transformação de indivíduos, o poder é responsável pela diferenciação 
dos indivíduos. A biolegitimidade não é meramente uma reunião de técnicas que controlam 
a vida, mas uma criadora de significados que recaem-se sobre a ela. 

“O que a política faz com a vida – e com as vidas – não é apenas uma questão de 
discursos e tecnologias, de estratégias e táticas. É também uma questão do modo 
concreto pelo qual indivíduos e grupos são tratados, sob quais princípios e em nome de 
quais morais, implicando quais desigualdades e falta de reconhecimentos”4 (ibid.: 57) 

O devir negro do mundo seria uma extensão de uma máxima sugerida por Agamben, 
quando diz que enquanto o poder soberano faz morrer para deixar viver, o biopoder é aquele 
que faz viver para deixar morrer (AGAMBEN, 2010). Esse autor chama à atenção questões de 
“vidas que não merecem ser vividas” ou de “vidas sem valor”, para as quais são construídos 
diversos dispositivos de aniquilação. Em um primeiro momento, referindo-se aos campos de 
concentração nazistas, Agamben indica que as formas de produção de morte eram bastante 
evidentes, com proposições claramente definidas. Contudo, seguindo as mutações dos dispositivos 
de poder, esse pensador indaga sobre as atualizações das ferramentas de produção de morte. 
Seriam os campos de extermínio os únicos lugares de extermínio das “vidas que não merecem 
ser vividas”, ou seriam eles também metáforas de inúmeras condições que acabam com vidas? 

Os extermínios podem ser de ordem física ou sígnica. Ou seja, não são apenas as 
violências diretas contra pessoas, através de assassinatos, ou mesmo as depredações contra 
um patrimônio público, que viabilizam o desaparecimento de identidades e todo o universo 
simbólico que as representa. Quando certos direcionamentos de gestões culturais optam por 
valorizar algumas ações em detrimento de outras, a violência em questão é sígnica. Deixa-se 
viver (ou melhor: sobreviver), mas o grande intuito é o de deixar morrer. Arriscamos dizer 
que, neste ponto, o devir negro do mundo apontado por Achille Mbembe espalhou-se também 
para o campo das políticas culturais. A precarização das formas de vida toma conta também 
das formas de vida de universos simbólicos, de ações culturais que são vistas como não 
merecedoras de suas existências. 

Instituições culturais têm uma grande missão no quesito de ofertar a multiplicidade 
simbólica de uma sociedade. Para além da preservação de uma memória, um museu consciente 
de sua responsabilidade sociocultural precisa, necessariamente, defrontar-se com as narrativas 
sobre o passado que são feitas no presente. Sabemos que são inúmeros os vetores que constroem 
narrativas dentro de nossa sociedade. A mídia, sem dúvidas, é um deles; bem como a escola, 

3  “It is to consider how life can be grasped by a political and moral anthropology, how it simultaneously 
shapes and is shaped by the political choices and the moral economies of contemporary societies” (Tradução 
nossa). 
4  “What politics does to life – and lives – is not just a question of discourses and technologies, of strategies 
and tactics. It is also a question of the concrete way in which individuals and groups are treated, under which 
principles and in the name of which morals, implying which inequalities and misrecognitions” (Tradução nossa). 
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as igrejas e o ambiente familiar. Nesse contexto, qual é o papel das instituições culturais? 
Fomentar debates que questionem a formação histórica de nossa sociedade seria a única ação 
cultural possível para que possamos ser mais críticos diante dos acontecimentos da atualidade? 
Como a própria consolidação de estratégias de sobrevivência também podem servir como 
políticas culturais? Passemos a analisar as tentativas constantes empreendidas pelo IPN, a 
fim de tentar analisá-las elas mesmas como uma política cultural. 

A QUEDA DE BRAÇO NA DISPUTA PELAS NARRATIVAS.

Para pensar no processo da construção da memória oficial e coletiva no Brasil e sobre 
sua identidade nacional, é imprescindível olhar parra nosso passado colonial e como os povos 
ameríndios e africanos eram vistos e retratados desde o início, como aponta Nina Rodrigues: 
o menosprezo das classes dominantes reservado aos escravizados durante a colonização 
gerou uma invisibilidade e anulação das qualidades e das virtudes dos povos que foram 
submetidos. Por esse motivo, muitos escritores perpetuaram preconceitos a esse respeito, 
alimentando uma crença geral de que os negros escravizados não passavam de ignorantes e 
boçais (RODRIGUES, 1953).

Mais do que um recorte tendencioso da história, essa estratégia revela uma política de 
forja da memória e da identidade nacional, indicando como a elite brasileira e seu governo 
quer se ver e quer ser vista, como declara Oracy Nogueira, quando observa que o desejo 
pelos traços caucasianos e por consequência a rejeição aos traços negroides reflete a política 
de branqueamento aplicada no Brasil, que, através do incentivo a miscigenação, prometia a 
diluição das características de origem africana e uma possível ascensão social através das 
gerações (NOGUEIRA, 1998).

Estamos falando de uma política que visa restringir o poder da narrativa da história e da 
memória a uma determinada parte da população que se coloca como predominante e superior 
em relação aos demais. Mesmo que esses sejam maioria dentro do conjunto populacional, 
essas estratégias de dominação simbólicas estão presentes também no que tange a legitimação 
de monumentos, espaços de memória, e espaços culturais. Toda legitimação e manutenção de 
um patrimônio passa por politicas públicas e culturais de manutenção do poder simbólico de 
um grupo, como é colocado por Grigoleto:

Neste particular, percebemos que tanto os mecanismos quanto a atuação dos 
profissionais envolvidos no processo de constituição do patrimônio não podem ser 
entendidas como neutras, mas como resultados dos interesses institucionais e de 
momentos históricos específicos; como uma forma articulada de exercício de poder. 
(GRIGOLETO 2011: 66)

Isto está presente tanto na legitimação e preservação dos espaços, como também na sua 
administração e na narrativa, que é contada através da cultura material e imaterial intrínseca 
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às instituições. Essa dinâmica entre fazer viver ou deixar morrer um fato, uma memória ou 
parte da história é definida muito bem por Mario Chagas, quando diz que, ao selecionar o 
que será exposto e como será exposto, o museu apresenta a confirmação de uma narrativa que 
revela reações de poder no processo de construção da memória que transita entre o lembrar 
e o esquecer (CHAGAS, 2011). 

O processo de lembrar e esquecer está intimamente ligado ao embate dinâmico existente 
entre a memória social e a memória histórica ou oficial. Enquanto a memória social se constrói 
a partir de vivências de grupos sociais através da oralidade e do cotidiano, a memória histórica é 
construída pelo Estado para perpetuar um discurso oficial de poder. Desta maneira, observamos 
que a memória histórica possui uma estrutura mais rígida e fixa, enquanto a memória social 
é mais dinâmica e está sempre se rearticulando (LIFSCHITZ, 2016).

As estratégias de sobrevivência de espaços como o Museu Memorial Instituto dos Pretos 
Novos é um importante agente no processo de penetração da memória social que representa 
uma parcela da população na maioria das vezes invisibilizada, silenciada e ou estereotipada, 
na rígida e estabelecida estrutura da memória oficial criada e perpetuada pelo Estado. Espaços 
físicos, institucionalizados que preservam, expõem e estudam a cultura material e o patrimônio 
arqueológico e que ajudam a contar a história da escravidão no Brasil e a história da população 
negra brasileira. São pontos centrais para entender quem somos e, muito provavelmente por 
isso, a manutenção desses espaços não interessa a um governo e uma elite colonizada que 
almeja se ver branca e que se espelha nos modelos europeus e norte americanos.

POLÍTICA DA COMUNIDADE OU POLÍTICA DO COMUM? 

O histórico de ações do IPN tem mostrado que, nos últimos anos, a instituição tem 
tido que inventar estratégias de captação de recursos para poder manter-se aberta. Sem ajuda 
de orçamentos públicos ou privados, ao mesmo tempo que recorre às parcerias, tem que 
criar diferentes maneiras de fazer com que suas atividades continuem acontecendo. Há aqui 
uma dupla função de gestão cultural: na mesma medida em que a administração do IPN faz 
malabarismos para manter o instituo aberto, precisa, necessariamente, continuar cuidando 
para que seus propósitos sejam comunicados. Neste sentido, a política cultural desenvolvida 
também é dupla, pois as condições de existência do museu também passam a ser assunto, 
tanto quanto as discussões elencadas em sua curadoria. 

Os financiamentos de projetos culturais, ora pelo poder público, ora pelo mercado, 
têm definido critérios cada vez mais focados em uma lógica quantitativa. É o número de 
visitantes de uma instituição ou a estimativa de visibilidade de um projeto que, na maioria 
das vezes, tem garantido repasses de dinheiro. Como instituições como o IPN têm garantido 
suas continuidades, mesmo sob condições muitas vezes precárias? 
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Os usos da cultura enquanto mola propulsora do desenvolvimento de outros setores 
não é algo exclusivo de nosso tempo. Segundo o pesquisador George Yúdice (2013), os usos 
da cultura associados ao crescimento do PIB, ao aumento do turismo e ao desenvolvimento 
urbano têm pautado inúmeras políticas culturais, desde aquelas que abarcam territórios mais 
amplos, até contextos menores e localizados. Ao citar um encontro internacional acontecido 
na UNESCO, no final dos anos 1990, para debater políticas culturais, Yúdice menciona o 
caso de uma funcionária que frisou que a cultura tem sido convocada para resolver problemas 
que eram da competência das áreas econômicas e políticas. Aponta que essa funcionária disse 
que a estratégia de chamar atenção de líderes governamentais e empresários para a causa 
da cultura, precisava basear-se no argumento de que ela, a cultura, reduz conflitos sociais e 
promove o desenvolvimento econômico. Casos como o do IPN, denunciam que se um desses 
fatores (desenvolvimento econômico ou redução de conflitos sociais) não está atrelado às 
suas propostas diretas, as chances de financiamento ficam reduzidas. Indo além desses dois 
fatores, atualmente é possível dizer que existem outros que às ações culturais associam as 
estratégias de marketing – e por isso, quanto mais alcance e visibilidade um projeto tiver, 
maiores são as chances de nele investir. 

Yúdice chama à atenção o fato de que a cultura como produtora ou como outdoor de 
mercadorias não é o único recurso utilizado, como haviam proposto Adorno e Horkheimer, 
pensadores da Escola de Frankfurt. O autor considera que:

A cultura como recurso é muito mais do que uma mercadoria; ela é o eixo de uma nova 
estrutura epistêmica na qual a ideologia e aquilo que Foucault denominou sociedade 
disciplinar (isto é, a imposição de normas a instituições como a educacional, a médica, 
a psiquiátrica etc.) são absorvidos por uma racionalidade econômica ou ecológica, de 
tal forma que o gerenciamento, a conservação, o acesso, a distribuição e o investimento 
– em ‘cultura’ e seus resultados – tornam-se prioritários. (ibid.: 13)

Feitos esses apontamentos, sugerimos que projetos que não aderem a nenhum dos fatores 
que os levariam a serem patrocinados (visibilidade, lucro, interferência direta em conflitos 
sociais), correm o risco de, para serem subvencionados, terem que ser vistos apenas como 
projetos de ou para uma comunidade. O termo comunidade empregado aqui refere-se a dois 
entendimentos bastante específicos: 1- uma representação imposta sobre um grupo social em 
que toda a complexidade inerente a esse grupo é retirada; e 2 – uma configuração baseada em 
dispositivos de poder que controlam qualquer possibilidade de insurreição.

Expliquemos o primeiro ponto. Homi Bhabha (2013), pesquisador indiano radicado nos 
Estados Unidos, utiliza-se do termo mimese para explicar fenômenos daquilo que convencionou-se 
chamar de pós-colonização. A mimese começa com uma imagem estigmatizada que o colonizador 
faz para representar o colonizado. Quando o colonizado adere a essa representação feita de 
si, há, segundo Bhabha, um risco iminente do processo de colonização. Seu comportamento 
fica condicionado, aprisionado em imagens exotizadas que, paradoxalmente, buscam se 
afirmar como identidade genuína de um grupo. Muitos valores identitários de comunidades 
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são construídos sob essa lógica como forma de garantir muitas estruturas de poder. Pode 
haver, desta forma, segundos interesses em políticas culturais que justificam suas causas 
em projetos comunitários. É imprescindível perguntar se a comunidade em questão é uma 
formação complexa e diversa de vários indivíduos, ou se é somente uma prática discursiva 
fetichizada que serve como atrator para outros interesses.

Retomamos Yúdice para explicar o segundo ponto. Este autor, que teve como um de 
seus grandes campos de estudo as transformações na paisagem cultural do Rio de Janeiro 
nos anos 1980 e 1990, afirma que enquanto nos anos 1980 os movimentos sociais nasciam 
como possibilidades reais de mudanças sociais; nos anos 1990, eles foram institucionalizados 
e burocratizados. Ao se “ONG-izarem”, os movimentos sociais fizeram com que os ativistas 
se tornassem clientes (YÚDICE, 2013: 127). Esse pode ser um outro risco pelo qual um 
entendimento de comunidade pode atravessar, já que muitas vezes uma comunidade se configura 
como a organização de pessoas que militam por uma certa causa. Resta ter em mente se a 
militância em questão foi ou não “ONG-izada”, a ponto de seus ativistas estarem apenas 
cumprindo com acordos pré-estipulados. 

Consideramos importante dar luz a esses entendimentos sobre comunidade porque 
projetos como o do IPN, quando fomentados pelo poder público ou pelo mercado, têm grandes 
chances de serem usados de modo conveniente. A temática desenvolvida pelo IPN – a formação 
identitária da população negra – pode ser um grande chamariz para que projetos como esse 
sejam rapidamente colados a um discurso sobre comunidade que, ora realça características 
fetichizadas, ora mina a potência de militância de uma causa na medida em que a bucrocratiza. 
Ou seja, mesmo embora o IPN não tenha os critérios mencionados anteriormente, como 
alcance de visibilidade, prospecção de gerar lucro, ou mesmo de servir à sociedade como 
conciliador de conflitos, ele tem o potencial de ser visto como representante de uma comunidade 
(comunidade nos termos aqui colocados, e não como representante de uma causa histórica 
que deve ser mantida viva). 

Tendo em mente as possíveis problemáticas que o termo comunidade pode acarretar, 
gostaríamos de propor uma política cultural baseada na ideia de comum a partir dos estudos 
desenvolvidos pelos pesquisadores Hanka Otte e Pascal Gielen (2018). Ao estudarem a evolução 
das políticas culturais públicas nos contextos norte-americano e europeu durante o século XX, 
os autores mencionam que a ações culturais voltadas à comunidade sempre tiveram interesses 
econômicos e políticos. Nos anos 1930, por exemplo, programas de incentivo à produção 
artística eram estratégias de combate ao enorme desemprego nos Estados Unidos. A arte em 
questão tinha, no entanto, um apelo funcionalista. Baseado no modelo do movimento dos 
muralistas mexicanos, inúmeros artistas americanos foram convocados para pintar construções 
públicas, como prédios do governo, escolas, museus e bibliotecas. Otte e Gielen consideram 
que esse movimento, pautado no Programa do Novo Acordo Cultural, de Franklin Roosevelt, 
foi um primeiro momento em que a arte se destinava às comunidades. Tal programa foi uma 
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espécie de modelo para projetos desenvolvidos mais tarde, principalmente nos anos 1990. 
Países como o Reino Unido, com o Arts Impact Fund, e a Holanda, com o Kunst van Impact, 
disponibilizaram subsídios públicos para propostas artístico-sociais ou estimulavam que o 
setor privado as fomentasse. Casos como esses são muitos parecidos com o fenômeno de 
“ONG-ização” descrito por Yúdice e que foram bastante implantados no Brasil nos anos 
1990. Tira-se a responsabilidade do Estado e delega-se para projetos que muitas vezes não 
têm competência técnica para suprir certas necessidades sociais. Para Otte e Gielen, o tipo 
de valor que baseava tanto o primeiro quanto o segundo momento dessas políticas culturais 
comunitárias está muito próximo daquilo que Michel Foucault chama de “poder pastoral”. 
Isto é, políticas que cumprem funções paternalistas e que fazem com que as pessoas se tornem 
sempre dependentes delas. Segundo os autores, as políticas culturais baseada em uma ideia 
de comunidade são formas de intervenção governamental. Há um baixo custo-benefício, 
pois projetos culturais instalados em algumas localidades são responsáveis por resgatar uma 
certa sociabilidade que antes era desenvolvida em ambientes como a escola ou postos de 
saúde. É mais barato investir em projetos culturais temporários do que manter a estrutura e 
o pagamento de funcionários de um outro centro comunitário. Otte e Gielen afirmam que, 
além da economia de orçamento, os governos ganham visibilidade com isso, já que sempre 
na conclusão de um determinado projeto cultural, há uma mostra dos resultados com imagens 
positivas sobre o acontecido e, consequentemente, uma boa imagem do governo é transmitida. 
Ainda, segundo os autores:

É importante frisar que cada vez mais os praticantes de arte-em-comunidade estão 
conscientes das armadilhas que acompanham os comícios governamentais. Todavia, 
sentem dificuldades de se posicionarem criticamente perante àqueles que os chamam 
para trabalhar e que pagam os seus salários. Seja em uma comunidade que é mantida 
através de recursos públicos, seja em uma mantida por recursos privados, em nenhum 
dos casos as instituições se mostram abertas aos questionamentos políticos feitos por 
artistas. Da mesma forma que Ai Weiwei não foi patrocinado pela LEGO® por ser 
um ‘artista politizado’, os subsídios são prontamente cortados tão logo os artistas 
comecem a mostrar indícios de engajamento político.5 (OTTE; GIELEN, 2018: 273)

Desta forma, buscando evitar que seus projetos sejam vistos como contrapartidas sociais 
ou mesmo que sejam calados por ideologias político-econômicas conservadoras, uma maneira 
que artistas e gestores culturais têm encontrado de não ficarem dependentes do Estado nem do 
financiamento privado é articular ações que se encontram na esfera civil. Otte e Gielen afirmam 
que tal esfera fica em uma zona limiar entre o mercado e o governo, entre a criatividade e a 
ilegalidade. Algumas iniciativas culturais espalhadas por diversos lugares do mundo, como 

5  “Again, a growing number of artists and community artists are quite aware of the pitfalls accompanying 
these government commissions. Still, it is hard to adopt a critical attitude toward the hand that feeds you. Whether 
the commission comes from a government or private entity, neither of them looks favorably on artists who concern 
themselves with the politics. Just like Ai Weiwei was not sponsored by LEGO® because he is a ‘political artist’, 
likewise subsidies are frequently withdrawn as soon as the artist begins to show signs of political engagement” 
(Tradução nossa). 
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o Culture to Commons (Zagreb), o Recetas Urbanas (Sevilla) e l’Asilo (Naples),  são alguns 
exemplos de casos que estão na busca daquilo que os autores chamam de commons. 

Artistas e instituições que operam nessa lógica têm a reciprocidade enquanto valor 
central. As pessoas são colocadas em uma posição de contínua colaboração. Elas geram, de 
modo independente, novos produtos e serviços, sejam eles materiais ou imateriais, e que 
ficam disponíveis para todos. Ficam mais livres, desta forma, para se posicionarem de modo 
mais autônomo, já que não precisam prestar contas para o governo ou para um patrocinador. 
Outro ponto favorável da lógica do comum (commons) é de que para as ações, elas devem 
estar fortemente engajadas com seu contexto e com as pessoas que nele habitam. Ou seja, o 
lugar não é mera paisagem do projeto e nem objeto de monitoramento governamental. 

Por essas razões, consideramos que aquilo que faz com que o IPN continue existindo 
está mais próximo da lógica do comum do que de uma possível política cultural comunitária. 
Dadas as justificativas apontadas sobre os interesses e riscos do termo comunidade, talvez seja 
até mesmo mais relevante que projetos como o do IPN busquem outras formas de financiamento 
e de estruturação, baseadas no comum. O IPN não deve ser pano de fundo para questões 
partidárias e pode ser cada vez mais potente à medida que estreitar mais e mais suas conexões 
com o seu contexto. 
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POR UM MUSEU DA HISTÓRIA E DA CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA (MUHCAB)

Nilcemar Nogueira1

RESUMO: O presente trabalho busca apresentar e discutir os princípios que vem 
norteando a criação do Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB) 
na região conhecida como Pequena África no Rio de Janeiro. O Museu, além de 
se tornar um centro de referência da história do negro no Rio de Janeiro, no Brasil 
e no mundo atlântico, pretende se constituir como um local de interpretação do 
Sítio Arqueológico Cais do Valongo, eleito Patrimônio Mundial pela UNESCO, 
em julho de 2017.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Afro-Brasileiro, Patrimônio Mundial, Patrimônio 
sensível, Museus de Memória Sensível. 

Em janeiro de 2017, a Secretária de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, 
Nilcemar Nogueira, define como projeto estratégico na gestão 2017-2020 a construção 
do Museu da Escravidão e da Liberdade, denominado, a partir do dia de novembro 
de 2018, depois de decisão do Conselho Consultivo, Museu da História e da Cultura 
Afro-brasileira - MUHCAB. Já no início de 2017, Nogueira declarava: 

“Museus e histórias contestadas: dizendo o indizível em museus” é o 
tema de trabalho do Conselho Internacional de Museus (ICOM) para 
2017. Esta escolha em momento de profundas divisões não é aleatória. 
É preciso apurar e confrontar traumas históricos para não repetirmos 
horrores do passado. A única forma de fazê-lo é nomear, reconhecer e 
debater legados difíceis com coragem, promover sua ressignificação e 
visionar um futuro coletivo sob a ótica da reconciliação. 

Como ágoras modernas de diálogo, museus encontram-se em posição 
privilegiada para articular questões essenciais sobre a sociedade 
e encorajar reflexões críticas sobre os legados que lhe dão forma ou 
dilaceram. É neste contexto que expressamos o desejo de construir um 
museu dedicado à história e legado da escravidão no Rio de Janeiro, 

1  Nilcemar Nogueira. Doutora em Psicologia Social UERJ. Presidente do Instituto da História 
e da Cultura Afro-brasileira/RJ. Esse trabalho teve como colaboradores Martha Abreu, Monica Lima, 
Cristina Lodi, Gege Leme e Vinicius Natal.
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bem como a história e cultura afro-brasileira, entendendo que a iniciativa demanda 
reflexões e atenção para não banalizarmos tema de tamanha complexidade, que ainda 
deixa marcas indeléveis no Brasil hoje. Ciente de tal responsabilidade, desejamos 
pautar esta iniciativa em uma ralação dialógica e transparente com a sociedade...

O Museu da Escravidão (que hoje se denomina MUHCAB) quer fazer ouvir vozes 
silenciadas, narrando a história por seus protagonistas, e propondo uma revisão 
da historiografia oficial. A dimensão de tal projeto só se viabiliza com processos 
participativos de baixo para cima, rechaçando abordagens curatoriais autoritárias. 
Desta forma, queremos contar com o movimento negro, pessoas de notório saber e com 
a sociedade como um todo na construção deste bem cultural comum. Um provérbio 
bantu toca a cultura de origem de grande parte dos africanos trazidos para o Brasil 
– “Ubuntu ngumtu ngabanye abantu” – “Uma pessoa é uma pessoa através de outras 
pessoas”. Acredita-se, com base na ubuntu, que não há bem-estar individual sem 
bem estar coletivo. O mal que recaiu sobre a comunidade escravizada, hoje afeta 
a sociedade como um todo. Enfrentemos, pois nossas “histórias contestadas” para 
finalmente nos regenerarmos coletivamente celebrando uma sociedade múltipla, plural 
e diversa.” (NOGUEIRA, 2017)

A CENTRALIDADE DO CAIS DO VALONGO

O Cais do Valongo é Patrimônio Mundial a partir de seu reconhecimento pela UNESCO 
como lugar de memória do tráfico atlântico de africanos escravizados e da resistência cultural 
e política da população negra a uma longa história de violência e exclusão. Situada no Rio 
de Janeiro, entre 1790 e 1830, a região do Cais Valongo foi uma área oficialmente reservada 
para o desembarque, quarentena e venda dos chamados pretos novos, onde desembarcaram 
cerca de um milhão de cativos. O cais foi, no início do século dezenove, o centro do local de 
desembarque do maior número de africanos escravizados que chegaram vivos às Américas. 
Em nenhuma outra parte do mundo desembarcaram tantos cativos trazidos da África como 
nessa cidade.

O patrimônio reconhecido pela UNESCO vai além das pedras pisadas durante o 
desembarque de tanta gente trazida à força do lado de lá do oceano, durante o mais longo 
processo de migração forçada da história da humanidade. É o Cais do Valongo e seu entorno. 
Inclui também o Cemitério dos Pretos Novos, aberto a visitação no Instituto dos Pretos 
Novos, o quilombo da Pedra do Sal, as esquinas e ruas por onde circularam personagens da 
nossa história. Nelas, negras e negros venderam suas mercadorias, escaparam de senhores e 
encontraram-se nos zungus e nos batuques. Também lá, foram criados os primeiros terreiros de 
candomblé da cidade, as associações festivas e carnavalescas e os sindicatos dos trabalhadores 
portuários. Personagens, movimentos e fatos históricos fizeram da região o núcleo central da 
presença negra na cidade e das lutas pela liberdade. Aos vestígios e construções do passado, 
agrega-se a tradição viva que dá sentido e mantém acesa a chama que arde nas rodas de samba 
e de capoeira, nos tambores e afoxés até os dias de hoje.
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Além da história da escravidão, a região foi cenário das revoltas urbanas, dos movimentos 
negros e dos movimentos de moradores de favelas. O Movimento Negro no Brasil começou 
com o primeiro ato de resistência coletiva de africanos/as à escravidão e à opressão colonial no 
território brasileiro. Ao longo de cinco séculos, foram intensas e diversificadas as iniciativas 
de negociação e ruptura com as possibilidades de liberdade existentes, como as fugas, a 
organização de quilombos e irmandades, a conquista da alforria, a organização de famílias, 
a realização de festas e devoções próprias, entre outras. Ganham relevância também as lutas 
a partir dos lugares da liberdade, as histórias de resistência negra registradas em jornais 
produzidos por homens e mulheres desde 1833, com o objetivo de confrontar o “preconceito 
de cor”, o “ódio de raça”, a “discriminação racial”, o “racismo”, para ficarmos com algumas 
das expressões utilizadas ao longo do tempo. 

HISTÓRICO DO MUSEU

A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (SMC) vem buscando condições 
propícias para desenvolvimento do MUHCAB desde o primeiro semestre de 2017. Nesta 
ocasião, enquanto buscava alternativas econômicas para a formação uma equipe técnica 
para desenvolvimento do museu, a SMC convocou diversos atores do poder público, da 
região portuária e seu entorno, do movimento negro, de projetos acadêmicos na região e da 
sociedade em geral, para a formação de grupos de trabalho, nos quais fossem debatidas ideias 
centrais para a proposta do museu. Esta etapa culminou com uma série de levantamentos e 
algumas recomendações, bem como um plano museológico inicial, que foram apresentados 
às comunidades negras e à sociedade em um seminário participativo em novembro de 2017.

Ao mesmo tempo, a SMC iniciou esforços para pleitear a ocupação do edifício Armazém 
Docas D. Pedro II, no Cais do Valongo, junto ao IPHAN e à União, para receber uma das 
futuras sedes do MUHCAB. Este pleito encontrou diversas dificuldades e permanece hoje 
em situação de indefinição. 

Já em 2018, enfrentando diversos obstáculos, mas determinada a não interromper 
os trabalhos de desenvolvimento do MUHCAB, a SMC destina o antigo Centro Cultural 
Municipal José Bonifácio como sede de atividades de construção do museu para que pudesse 
acomodar uma equipe mínima para iniciar atividades e articulações com o  movimento negro 
e as comunidades de entorno da região conhecida como Pequena África.

No segundo trimestre de 2018, a SMC, finalmente, através de parceria firmada com 
a UNESCO, efetivou a contratação de uma equipe técnica para o início do desenvolvimento 
de uma proposta museológica para o MUHCAB, composta por três consultores técnicos: uma 
arquiteta e museóloga (Cristina Lodi), uma museóloga (Gege Leme Joseph) e uma produtora 
cultural (Renata Tavares Furtado) para cuidar de processos de escuta e comunicação. Esta equipe 
iniciou seus trabalhos em junho de 2018 com uma etapa de planejamento metodológico, e 
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encontra-se em fase de diagnóstico, que servirá de base para iniciar o planejamento museológico 
do MUHCAB. Paralelamente, foi desenvolvida uma proposta curatorial metodológica e de 
conteúdo, pelas historiadoras Martha Abreu, Monica Lima, Hebe Mattos, Ana Flavia Magalhães, 
Keila Grinberg e Giovana Xavier, e viabilizada a efetivação de Martha Abreu e Monica Lima 
como coordenadoras do Conselho Científico Curatorial, em janeiro de 2019.

A proposta de desenvolvimento do MUHCAB, como museu de território e duas sedes 
(Centro Cultural José Bonifácio e Laboratório Aberto de Aqueologia Urbana – LAAU), segue 
a lógica de construção conjunta com a sociedade, usando como concepção os preceitos da 
nova museologia social, portanto, prevê o desenvolvimento de uma proposta construída de 
baixo-para-cima, amparado pela formação de um Conselho Consultivo, com trinta integrantes, 
que representa comunidades de entorno da região conhecida como Pequena África no Rio de 
Janeiro, ativistas do movimento negro, representantes da sociedade civil e pessoas de notório 
saber. Em diálogo com essa instância de base comunitária, estamos dando início  à convocação 
e formação de um Conselho Científico Curatorial que representará a comunidade científica, 
formado por estudiosos, pesquisadores e gestores de instituições museais  afinados com a 
proposta  do MUHCAB. 

EIXOS NORTEADORES DA PROPOSTA

•	 O museu de território na região da Pequena África, no Rio de Janeiro 
tem como marco fundamental e central o Sítio Arqueológico Cais do Valongo, eleito 
Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 2017. Centro da presença africana no Rio de 
Janeiro, a região da Pequena África, por seu impressionante acervo arquitetônico e 
patrimonial, constitui-se em local representativo da história do negro também no Brasil 
e, de forma mais ampla, no próprio mundo Atlântico.

•	  Personagens totens serão os condutores do discurso expositivo.  
Ferramentas adequadas e poderosas para veicular informação histórica atualizada 
sobre o protagonismo negro na história do Rio de Janeiro e do Brasil, a centralidade 
em  personagens/totens acompanha de perto os recentes movimentos da historiografia 
brasileira e permite o intercâmbio com as comunidades, grupos e movimentos negros 
engajados em construir um museu que reflita sobre a história e a cultura afro-brasileiras 
a partir de suas próprias referências, memórias, experiências de luta, de vida e de 
produção de conhecimento.

•	 Quatro questões geradoras para orientar a escolha das personagens 
e situações problema serão o eixo principal para o desenvolvimento da narrativa do 
Museu. 1) Personagens da diáspora africana: Quem eram, de onde vieram e qual o 
destino no Brasil dos africanos que desembarcaram na região do Cais do Valongo? 
2) Quebrando o silêncio - Rio de Janeiro, cidade negra: Socialmente invisíveis ou 
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chamados “livres de cor”, quem eram e quanto eram os cidadãos e súditos negros do 
Império do Brasil? 3) Da Bahia e do Vale do Café à Pequena África: Qual o papel dos 
últimos cativos no movimento abolicionista e qual o seu destino após a abolição? 4) 
Passados sensíveis e os personagens do Pós-Abolição: Quando poderemos dizer que 
a abolição finalmente se completou no país? 

•	 Um Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira no Cais do Valongo 
é um tributo necessário e tardio de todos os brasileiros aos africanos ali desembarcados, 
aos que pereceram na chegada e jazem ainda hoje nas ruínas do antigo cemitério dos 
pretos novos e aos que sobreviveram e, ainda que escravizados, deixaram a todos nós 
o legado de seu engenho e arte na ousadia de permanecer vivo.  O Valongo e o seu 
entorno relembram a tragédia do tráfico transatlântico de escravizados, mas também 
o momento primeiro de construção da cultura afro-brasileira, a partir do encontro dos 
sobreviventes da travessia com seu novo destino.  

•	 O projeto curatorial será desenvolvido a partir do entendimento da 
escravidão como parte de uma narrativa maior de construção da cultura e da sociedade 
brasileira, e com forte vínculo aos significados do território no qual se insere. O 
MUHCAB buscará ser local para coletar, preservar e relembrar as memórias dolorosas 
do passado com o objetivo de apoiar processos de esclarecimento da verdade e da 
reparação, assim como celebrar a indestrutibilidade do espírito humano e da agência dos 
afrodescendentes. Mais ainda, pretende ser um espaço de promoção da reconciliação 
e da cura pela memória, bem como de reconhecimento do fundamental aporte das 
culturas africanas para a construção da cultura brasileira. Só assim poderá servir o 
propósito de nos reconhecermos como sociedade complexa, com “verdades” diversas, 
e infinitas potencialidades.   

•	 Estreitamento das relações culturais entre a África e o Brasil, considerando 
as similaridades e diferenças e, sobretudo, as raízes históricas das populações que, 
trazidas compulsoriamente a este país, formaram a base da nossa sociedade, com sua 
agência, seus saberes e força espiritual. 

•	 Criar intercâmbios com esforços de ressignificação do passado sob 
a ótica da verdade que abriram portas para um caminho de reconciliação social na 
África em países como a África do Sul, que optaram por conferir aos museus o papel 
de ressignificar seus legados coloniais para a reconstrução de identidades, valorização 
da autoestima e desenvolvimento. 

•	 Desenvolvimento a partir do conceito de planejamento financeiro de 
longo prazo, por meio de uma metodologia denominada triângulo da sustentabilidade, 
que prevê a diversificação de fontes de receita para a sustentabilidade financeira do 
museu. A proposição é uma gestão autossustentável do museu
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•	 Construir um museu capaz de inovar, compartilhar e difundir boas 
práticas em políticas públicas e museológicas, voltadas para o regaste e salvaguarda 
da memória e da herança cultural de matriz africana carioca e brasileira. O trabalho 
transversal entre diversas instituições de um território será utilizado para fomentar 
ações de pesquisa, preservação, educação, comunicação e desenvolvimento transversais 
através de seus museus, potencializando seu impacto social.

•	 Engajamento do Museu nas ações já em curso na região portuária 
envolvendo diretamente a Prefeitura do Rio: o Circuito Histórico e Arqueológico de 
Celebração da Herança Africana, criado pelo Decreto Municipal 34.803, de 29 de 
novembro de 2011, a preservação, conservação e sinalização do sítio arqueológico 
Cais do Valongo/Cais da Imperatriz, dentre outros. 

•	 Como museu de território, o MUHCAB incluirá  locais de referência da 
história negro-africana no território da região portuária da cidade do Rio de Janeiro, 
conhecida como Pequena África, mas também um circuito mais amplo da região 
metropolitana, onde se localizam espaços de prática religiosa, antigas fazendas, 
quilombos urbanos e da periferia urbana, cuja história se encontra relacionada à da 
região portuária e seu entorno. Outros círculos poderão ser desenhados, a partir de 
referências históricas cruzadas com a da região prioritária e com o museu, em nível 
estadual, federal e internacional, e cujos territórios são atingidos através de uma rede 
virtual de informações e programas de comunicação e intercâmbio.

DEFINIÇÕES E OBJETIVOS DOS CONSELHOS

1) Conselho Consultivo do MUHCAB 

Funcionar como um fórum de consulta e de apreciação das iniciativas e atividades do 
museu como representante das suas comunidades de interesse durante as fases de planejamento 
e implantação do MEL, bem como após sua implementação, visando:

•	 Debater e propor recomendações para o museu, que deverão ser 
submetidas para aprovação da Direção do MUHCAB. Diversos assuntos poderão ser 
tratados tais como:

o Direcionamentos propostos pela equipe do MUHCAB para o 
Plano Museológico.

o Direcionamentos e propostas realizadas pelo Conselho Científico 
Curador do MUHCAB, incluindo linhas de pesquisa, apreciações conceituais 
e técnicas, sugestões de abordagem em suas diversas disciplinas tais como, 
mas não limitado a, história, sociologia, antropologia, cultura, arquitetura e 
urbanismo, arte e design.
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o Engajamento e escuta com comunidades de interesse do 
MUCHAB – sugestões sobre metodologia e grupos abordados.

o Situações críticas que o museu venha a enfrentar no âmbito da 
museologia, gestão, serviços, trabalhista ou público.

o Atividades contínuas do MUHCAB

•	 O Conselho Consultivo deve servir o museu e trabalhar para fortalecê-lo.

•	 Os Conselheiros devem promover o MUHCAB como embaixadores do 
museu junto a suas comunidades, e alertando sobre problemas que possam atingir o 
museu a partir de suas esferas de influência.

Estrutura:

•	 30 conselheiros foram convidados oficialmente para compor o Conselho 
Consultivo, oriundos de quatro comunidades de interesse do MEL: movimento 
negro, movimento negro jovem, atores do território da Pequena África e ativistas/
influenciadores. 

•	 Cada conselheiro deverá indicar um suplente para sua cadeira.

•	 Na 1ª reunião os conselheiros deverão eleger um(a) Presidente e um(a) 
Vice-Presidente que terão cargos rotativos com vigência de 12 meses.

1) Conselho Científico Curatorial do MUHCAB 

	 Dar suporte à equipe coordenadora do projeto curatorial no desenvolvimento 
da narrativa, dos programas sociais e de pesquisa do Museu;

	 Funcionar como um fórum de consulta, proposição e de apreciação das 
iniciativas e atividades do museu como representante da comunidade científica, durante as fases 
de planejamento e implantação do MUHCAB, bem como após sua implementação, visando:

•	 Debater e propor recomendações para o museu, que deverão ser 
submetidas para aprovação da Direção do MUHCAB, e com última palavra da 
Secretária(o) Municipal de Cultura e do Prefeito(a). 

•	 Discutir e opinar sobre diversos assuntos tais como, mas não limitado a:

o Direcionamentos propostos pela equipe do MUHCAB para o 
plano museológico e curatorial.

o Projetos e linhas de pesquisa, apreciações conceituais e técnicas, 
sugestões de abordagem em diversas disciplinas e áreas, tais como, mas não 
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limitado a: história, sociologia, antropologia, cultura, arquitetura e urbanismo, 
arte e design.

o Engajamento e escuta com comunidades de interesse do 
MUHCAB – sugestões sobre metodologia e grupos abordados.

o Situações críticas que o museu venha a enfrentar no âmbito da 
museologia, gestão, serviços, trabalhista ou público.

o Atividades contínuas do MUHCAB.

•	 Apoiar o museu e contribuir para fortalecê-lo.

Estrutura

O Conselho Científico Curatorial do MUHCAB será formado por sessenta integrantes, 
representando diversas áreas do conhecimento técnico-científico. Na sua formação, considerando 
que essa proposta de museu trata de um tema de caráter sensível perpassado por questões do 
campo étnico-racial, haverá uma maioria de pessoas negras, tanto na representação nacional 
e local (que também será majoritária) como internacional.

O Conselho Científico Curatorial terá uma coordenação, formada por duas pesquisadoras, 
Martha Abreu e Monica Lima, de notório conhecimento na área, reconhecidas pela comunidade 
científica e com histórico de atuação em projetos conjuntos com representantes da comunidade 
negra. 
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O PARQUE MEMORIAL QUILOMBO DOS PALMARES 
COMO SUJEITO DE PERPETUAÇÃO DA CULTURA 

NEGRA

Cláudia Cristina Rezende Puentes1 
Igor Luiz Rodrigues da Silva2

RESUMO: Este trabalho busca, através do engajamento dos autores, entender 
as relações entre a comunidade de Povos Tradicionais de Matriz Africana de 
Alagoas e o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Em um amplo processo 
de afirmação, negociação, e estabelecimento de fronteiras, de pertencimento e 
vinculação histórica ao lugar sagrado, elemento central da identidade própria. 
Demarcada pela ancestralidade, e que com a força de Aqualtune, Ganga Zumba, 
Zumbi e Dandara, ecoam na atualidade, reivindicando o reconhecimento e pautando 
a resistência.

PALAVRAS-CHAVE:  Palmares, Identidade Negra, Patrimônio Imaterial.  

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo, construir pontes que possibilitem a 
visibilidade acerca da Serra da Barriga, onde está situado o Parque Memorial 
Quilombo dos Palmares, os caminhos e aspectos que contribuíram para a consolidação 
do bem que foi reconhecido como Patrimônio Cultural do MERCOSUL, bem 
como o papel dos movimentos sociais e dos grupos culturais nesse amplo processo 
de reconhecimento, atuando de maneira específica no trato da cultura material 
e imaterial, na preservação das práticas e símbolos inerentes aos grupos que os 
criam, reinventam e fomentam, possibilitando recompor reflexões em torno do 
cenário atual e que transita entre o ódio e a aniquilação das práticas e sistemas de 

1  Pós-graduada (Lato Sensu) em Educação em Direitos Humanos e Diversidade pela 
Universidade Federal de Alagoas. Colaboradora no Centro de Formação e Inclusão Social Inaê. 
Multiplicadora do Projeto Conhecendo Nossa História da África ao Brasil  FCP/MinC. Membro do 
Coletivo Negritude NEABI/UFAL.claudiacult@gmail.com
2  Doutorando em Antropologia Social na Universidade Federal de Santa Catarina. Colaborador 
no Centro de Formação e Inclusão Social Inaê. igorluizcso@gmail.com
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representação que demarcam as múltiplas identidades que estão ancoradas na ancestralidade 
negra e afro-brasileira. 

Refletir sobre o patrimônio cultural negro e seus desafios contemporâneos é muito 
importante porque precisamos imaginar um futuro mais promissor para o povo negro 
na sociedade brasileira. Abrir uma janela e descortinar o cenário para uma nova pratica 
política no campo da cultura é uma possibilidade real, não apenas do ponto de vista dos 
estudos acadêmicos, mas sobretudo, porque é necessário articular a vasta experiência 
de ações e atividades culturais e educativas espalhadas em vários pontos do território 
nacional, vivenciadas e produzidas por uma gama de comunidades negras tradicionais, 
religiosas, quilombolas, grupos e associações culturais, artistas, músicos, poetas, 
escritores, educadores, pesquisadores, agentes e produtores culturais, movimentos 
sociopolíticos, intelectuais e pensadores. (CARDOSO, 2012, p.21).

Na atual conjuntura, em que prevalece um discurso pautado na negação da identidade 
afro-brasileira em consonância com o racismo, é importante se ater as particularidades como 
forma de resistência e elo com o passado.  Começaremos esse trabalho com a reflexão posta 
por Roger Bastide (1975), quando este diz que ao observar a cultura do nordeste há que ter um 
grande cuidado e observar que a prevalência da cultura africana, mesmo que sincrética, pois 
é fruto do encontro das religiões de matriz africana3 com o barroco europeu dos portugueses 
e holandeses, carregando consigo a promessa da comunhão de opostos formadora e difusora 
de rico e diversos conhecimentos.

Alguns aspectos históricos serviram de base ao presente estudo, objetivando elucidar 
a formação, a perpetuação e a extinção do Quilombo dos Palmares, o maior das Américas. 
Inicialmente a pesquisa bibliográfica apontou para o processo escravocrata brasileiro, no 
qual identificamos as várias etnias que aportaram no nordeste, onde encontramos pontos que 
convergem sobre o fluxo e refluxo do escravismo negro em Alagoas, oportunizando assim 
uma integração entre negros e negras oriundos de várias partes do continente africano. Em 
seguida, passamos a pesquisar o despertar para o patrimônio cultural, na perspectiva dos 
movimentos negros, brasileiro e alagoano, bem como sua interação com o poder público para 
que o processo de reconhecimento e tombamento da Serra da Barriga tivesse consistência e 
fosse realizado efetivamente.

A ECONOMIA E A DIÁSPORA NEGRA EM ALAGOAS

Alagoas pertencia à capitania de Pernambuco que, exercia uma centralidade ligada à 
monocultura da cana-de-açúcar. Além da vasta extensão de terras produtivas, até o início do 
século XVII a administração obedecia ao aprendizado europeu proto-feudal, quando cabia ao 
mantenedor da capitania a responsabilidade de prover a segurança, manter a ordem pública e, 
sobretudo, a atividade produtiva em ritmo de normalidade. ASSIS (2001). A região explorada 
se estendia desde a Ilha de Itamaracá (norte do atual Estado de Pernambuco), até a foz do rio 

3  Das religiões pois dentre as diversas etnias que aportaram no nordeste, linguagens e culturas diferentes 
foram mescladas e ressignificadas pelos negros e negras escravizados.
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São Francisco (então, sul de Pernambuco), limite natural entre a capitania de Pernambuco e 
da Bahia de Todos os Santos, atual fronteira entre os estados de Alagoas e de Sergipe.

E foi nessa perspectiva econômica que os portos de Recife e Salvador começaram a 
receber os primeiros contingentes significativos de trabalhadores cativos da África Ocidental 
ALENCASTRO (2000). A vasta extensão de terras gerou grandes latifúndios e engenhos 
açucareiros SILVA (2011), que eram cultivadas na área litorânea foi contraponto ao norte da 
capitania que, permaneceu mais despovoado, favorecendo, talvez, a diáspora de escravos para 
a Serra da Barriga, norte de Capitania de Pernambuco. 

Alguns estudiosos elencam as origens dos quilombos alagoanos com os guerreiros 
imbangalas de Angola, sendo o de maior simbologia o de Palmares4, onde negros e negras 
fugitivos das fazendas nas quais eram escravizados encontraram refúgio e sobreviveram 
constituindo uma república.

No século XVII, o Brasil foi o país de maior concentração de escravos negros no 
mundo, possivelmente 3,5 milhões e, muitos deles foram para Alagoas. Assim, até meados do 
século XIX, foram traficados da África milhões de seres humanos na condição de escravos 
para servir de mão de obra para os colonizadores, enriquecendo as colônias, comerciantes do 
tráfico de escravos e colonos. 

A população negra, frente ao processo de escravidão, e o que este significou para as 
pessoas negras escravizadas, em termos de sobrevivência, autoestima, estrutura familiar, 
sentido de pertencimento e continuidade étnica, viram seus filhos, pais e avós sendo totalmente 
dispersados e desterritorializados, pelo comércio da escravidão e suas mazelas. Mesmo após a 
Lei Eusébio de Queirós, em 04 de setembro de 1850, continuou o tráfico de escravos que durou 
mais de uma década. Segundo Moraes Filho (2002), das etnias que aportaram em Alagoas, 
as mais expressivas são Jêje, Nagô, Xambá, Banto, Malê e Ijexá pois estas apresentavam um 
alto índice de negros com maior poder de força. 

O QUILOMBO DOS PALMARES

O principal mocambo do Quilombo dos Palmares, ou Quilombo do Macaco, ou Cerca 
Real dos Macacos ou ainda Cidade Real dos Macacos, capital da República de Palmares estava 
localizado no cume da Serra da Barriga, junto ao conjunto de matas atlânticas próximas no 
litoral do nordeste brasileiro, na conformação da Serra da Borborema, sendo uma parte da 
serra que se encontra no atual município de União dos Palmares, no Estado de Alagoas.

A Serra da Barriga, localiza-se no município de União dos Palmares, Zona da Mata do 
Estado de Alagoas, Brasil. Ocupa uma área de aproximadamente 27,92 km². Distanciada da 
Capital do Estado de Alagoas – Maceió, por 73Km e de Recife – Capital do Estado Pernambuco 
por 237 Km, o complexo geográfico onde se localiza o Parque Memorial Quilombo dos 
4  Árvores palmeiras do Agreste.
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Palmares5, sede do Mocambo dos Macacos foi palco de lutas que marcaram a resistência do 
povo negro escravizado no nordeste.

Trata-se de um platô com elevada altimetria territorial, chegando a 485 metros de altitude, 
com lados íngremes e escarpados. Compreende paisagem natural e edificada, observando-
se ainda grande quantidade de palmeiras que segundo historiadores, deram origem ao nome 
“Palmares”.

Na República dos Palmares, existiam áreas de agricultura e pecuária onde todos 
trabalhavam e, mantinham relações comerciais para o escoamento dos produtos lá produzidos, 
até mesmo com as vilas circunvizinhas, daqueles que outrora os mantinham escravizados. O 
fator econômico agravou e, muito o incomodo à coroa portuguesa que procurou estabelecer 
com Ganga Zumba, o então líder do quilombo, um pacto que favorecia à coroa. Zumbi 
rebelou-se com o pacto celebrado entre o líder e o governador da capitania e passou a liderar 
os quilombos. Zumbi dos Palmares foi o governador eleito e vitalício, e seu comando superior 
residia na capital, a Cidade Real dos Macacos, atual União dos Palmares e, estima-se que, a 
população total chegou a 30.000 pessoas por mais de 64 anos.

O crescimento da República de Palmares foi muito grande, este tinha uma grande 
dimensão territorial, onde os negros e negras que foram escravizados organizaram um estado 
negro. De tal modo a se tornar um centro de desejo a todos os negros e negras que não se 
submetiam a escravidão, tornando-se importante referencial de liberdade e autonomia para 
os africanos escravizados, em contraponto crescia o incômodo para a administração colonial. 
As lideranças palmarinas constituíam-se em larga escala e cada negro fugido das fazendas, a 
exemplo de Aqualtune, princesa congolesa que, em 1665 liderou mais de 10 mil homens na 
Batalha de Mbwila6, na qual saiu derrotada e teve seu pai morto e decapitado, sendo presa e 
vendida como escrava para Gana e, na sequencia enviada para Recife como escrava reprodutora. 
Cansada de ser torturada, no auge de seus meses de gravidez rebelou-se, aproximadamente 
em meados de 1666, destruindo a casa grande, reunindo seus conterrâneos de navio negreiro 
e processo de escravização e fugiu para Palmares. 

Os registros contam que, mais de 200 homens e mulheres foram para Palmares sob o 
comando de Aqualtune, instalando-se na área hoje compreendida como Porto Calvo, a princesa 
congolesa constituiu o Quilombo Aqualtune. Os conhecimentos políticos, organizacionais e 
de estratégia de guerra, foram fundamentais para a consolidação da República de Palmares.

Ainda no complexo da Cerca Real dos Macacos existiam os Quilombos de Amaro, 
Quilombo de Dambaranga e de Tabocas. Todos formados e liderados por negros e negras que 

5  Reprodução artística, baseada em estudos arqueológicos.
6 Seu rastro histórico começa no ano de 1665, quando, segundo a história, liderou cerca de 10mil guerreiros 
congoleses, no que ficou conhecido como a Batalha de Mbwila, quando a sua tribo foi atacada por outra de nome 
Wachagas há quem diga que o conflito foi provocado pelos portugueses, interessados  em cativos para o comércio 
de escravos. SANTOS, Minnie (2016).
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foram chefes de guerra em terras pátrias, e que escravizados no Brasil, não perderam o fulgor 
à luta pelos direitos de liberdade.

A República Palmarina compreendia terras entre o sul, norte e interiores da Capitania de 
Pernambuco. Estes quilombos obtiveram destaque e mesmo com as invasão holandesa em 1630, 
a população palmarina transformou-se em, “um verdadeiro estado negro no Brasil em pleno 
século XVII”, Lara (2010, p.90). Além da vegetação e dos recursos naturais predominantes à 
paisagem da Serra, principalmente recursos hídricos compostos de nascentes que alimentam 
um açude e uma lagoa. Esta última, denominada “Lagoa dos Negros”, é um dos lugares 
sagrados da Serra, onde os religiosos de matriz africana realizam rituais.

DAS LUTAS E DERRUBADA DO QUILOMBO

A população total chegou, segundo historiadores, a 30.000, Décio Freitas (1990) 
pessoas, agrupadas em nove quilombos Macaco, Andalaquituche, Sucupira, Dambrabanga, 
Zumbi, Tabocas, Acotirene, Aqualtune e Amaro, em torno de cada um deles existia uma área 
de agricultura e pecuária onde todos trabalhavam com suor e amor mas, muitas lutas foram 
travadas para a manutenção dessa República Palmarina.

A República dos Palmares teve ao longo de sua existência algumas lideranças mas, a 
mais longa e emblemática foi a de Zumbi dos Palmares, sucessor de seu tio Ganga Zumba. 
Este conduzia a República, quando a colônia portuguesa propôs que palmares aceitasse as 
condições econômicas, a coroa portuguesa ficaria com a maior parte da produção da República 
de Palmares, em troca da “liberdade palmarina7”. O acordo proposto pela coroa portuguesa, 
enfraqueceria a economia e, consequentemente, autonomia de palmares. Ganga Zumba foi 
então derrubado do comando da República Palmares, por todos os que não queriam ceder aos 
desmandos da coroa portuguesa.

Foram muitas as investidas contra Palmares, sendo a primeira feita pelos holandeses 
ocorreu em 1644, comandada por Rodolfo Baro, mas a chamada “Expedição Baro” foi logo 
percebida por sentinelas palmarinos que, soaram o alarme e bloquearam a passagem dos 
holandeses com árvores cortadas, atirando flechas em direção à expedição que partiu em 
retirada ante à iminente derrota. A segunda ocorreu em 1645, novamente comandada por 
um holandês, João Blaer, ficou conhecida como a “Guerra do Mato”, pois a tática utilizada 
pelos palmarinos foi a de recuar quando eles atacavam e quando os holandeses paravam para 
descansar, os palmarinos atacavam com saques relâmpagos. Esta tática de guerrilha durou 
aproximadamente três meses e, apesar de ter apenas um pequeno grupo destruído, os holandeses 
estavam muito desgastados e Blaer resolveu desistir.

Mais tarde, em 1667 foi organizada uma grande expedição, sob o comando de Zenóbio 
Accioly de Vasconcelos, financiada pelo governo de Pernambuco que começava a sentir os 

7  Grifo nosso
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reflexos da crise açucareira em decorrência das trocas comerciais entre Palmares e as vilas 
em seus arredores. A República teve sua primeira derrota, com a destruição do Mocambo de 
Aqualtune, a princesa congolesa foi dada como morta mas, reapareceu em Palmares. (FREITA 
1990). 

Em 1692 os pernambucanos contrataram o paulista Domingos Jorge Velho, que tinha 
um histórico de massacre e submissão de grupos étnicos inferiorizados pelo colonialismo, suas 
tropas eram compostas majoritariamente por indígenas. Ele fazia o “sertanismo de contrato”, 
juntava seus capangas para lutar pela causa de outros sob preço determinado previamente. 
Com cerca de 800 índios e 200 brancos, dentre estes moradores alagoanos, Domingos Jorge 
Velho investiu contra o quilombo em dezembro do mesmo ano mas, não obteve sucesso. Com 
o reforço recebido em janeiro de 1694, de armas e homens, Domingos Jorge Velho e seus 
homens avançou contra Palmares, durante 22 dias consecutivos os palmarinos resistiram e 
lutaram até o derradeiro dia 06 de fevereiro. 

A resistência que durou mais de 100 anos, sucumbiu ao forte armamento bélico das 
tropas, contam os historiadores a morte de mais de 400 homens e muitos foram aprisionados, 
selando a derrubada do Mocambo do Macaco, dizimando o Quilombo dos Palmares.

A importância da atuação do movimento NEGRO na conquista

Para entender a Serra da Barriga, é necessário um mergulho no movimento negro em 
sua conceituação mais ampla, como nos relata Domingues (2007), pois é ele um dos principais 
atores políticos de fortalecimento ancestral, que impulsionou a inscrição da Serra da Barriga 
no livro do IPHAN. Consideramos que além da preservação e do Tombamento da Serra da 
Barriga, como bem material, os saberes e fazeres que o compõe vêm ganhando uma dimensão 
de respeitabilidade às custas da movimentação e articulação da sociedade. 

Não nos deteremos aqui em detalhar a evolução do movimento negro nacional, cientes 
de que, desde a transição do Brasil pós Lei Áurea, não houve uma grande mudança para a 
população negra, e a mobilização e união é o diferencial que originou diversos grupos e frentes 
de enfrentamento às discriminações. Nos deteremos somente aos fatos que desencadearam a 
luta pelo reconhecimento da Serra da Barriga e alguns nomes reconhecidos nacionalmente.

A criação da Frente Negra Brasileira em 1931, veio estruturar a mobilização e o 
engajamento de nomes como Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental do 
Negro em 1944 e do jornal Quilombo em 1948, fortaleceu o que já era uma parte constitutiva 
da cultura negra brasileira – a reivindicação pela igualdade. 

Em todos os momentos de luta por garantia de igualdade de direitos, o movimento 
negro esteve atuando, e nomes como o de Marighella a Lélia, foram fortificando o movimento 
necessário para a obtenção do objetivo comum - igualdade para o povo negro – negras e 
negros. Destacamos aqui a frase emblemática utilizada por Abdias do Nascimento “A luta 
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pela liberdade e cidadania inicia-se desde o momento que a primeira negra e o primeiro negro 
foram escravizados no Brasil, após terem sido capturados na África” RIBEIRO (2014).

A década de 80 foi de grandes conquistas, desde a fundação do Movimento Negro 
Unificado – MNU, que tinha Lélia Gonzalez como uma das principais lideranças, destacando-
se pois além de negra formou-se doutora em gênero e etnia. O Movimento Negro é o grande 
“motor propulsor” das conquistas que observamos hoje, em diversas áreas. Segundo Santos 
(2005) com a força que nasceu da participação de “negros brasileiros e entidades representadas 
em Congresso Nacional” no Congresso Afro-Brasileiro, realizado em Uberaba-MG entre 07 
e 09 de setembro de 1979, que o movimento negro teve um resultado político positivo. Pois 
deste congresso saíram sugestões para políticas públicas em todas as áreas -  saúde, cultura, 
habitação, alimentação. 

Do Congresso saiu a carta que apresentava reivindicações de participação mais efetiva 
dos negros nas políticas das três esferas, bem como o “ingresso e filiação nos partidos 
políticos que mais afinem com as necessidades ideológicas (do negro)” e a “integração 
no processo social dos trabalhadores rurais, dos camponeses”. A carta apontava como 
última solução as eleições livres e diretas já que sua supressão no país era vista como 
“uma forma de racismo e escravagismo”. (SANTOS, 2005. p. 96).

Foi nesse mesmo Congresso que surgiram as propostas da mudança do Dia da Consciência 
Negra, de 13 de maio para 20 de novembro, dia da morte de Zumbi e o reconhecimento deste 
como símbolo da liderança negra no Brasil e, a proposta de criar um órgão que assumisse a 
responsabilidade pela promoção da preservação, proteção e disseminação da cultura negra. 
Começou aí, segundo Moura (2008), o desenho da Fundação Cultural Palmares.  

Poder-se-ia dizer que essa Fundação Cultural Palmares foi gestada nos idos de 1979 
quando em Uberaba/MG, um grupo de negras e negros reuniu-se para promover 
debates e formas de valorização da cultura afro-brasileira e, consequentemente, elevar 
a autoestima da comunidade negra. Duas consequências advieram do mencionado 
encontro: a Carta de Uberaba e a criação do Centro de Estudos Afro-Brasileiros 
(CEAB), em Brasília. Com efeito, os militantes da Capital Federal, embalados pelas 
conclusões de Minas Gerais, decidiram instituir uma entidade do movimento negro 
no Distrito Federal e a Carta de Uberaba foi inscrita nos Anais do Senado Federal por 
iniciativa do então senador Itamar Franco (MOURA, 2008, p.8)

A Fundação Cultural Palmares é fruto do movimento negro brasileiro, órgão federal 
criado para promover a preservação, a proteção e a disseminação da cultura negra. E vem 
atuando, desde então com muita seriedade para cumprir o seu papel, vários Presidentes negros 
estiveram e estão à frente do órgão, desde Carlos Alves Moura, que cuidou da implantação da 
Palmares (1988-1990/2000 a 2003). Passando por Adão Ventura (1990 a 1994), Joel Rufino 
dos Santos (1994-1996), Dulce Maria Pereira (1996 a 2000) até Erivaldo Oliveira, que está 
à frente da Fundação Cultural Palmares desde o ano de 2016, todos e todas empenhados e 
comprometidos/as para o fortalecimento da cultura afro-brasileira e do Quilombo de Palmares.
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Em nossa pesquisa, foi apontado o papel aguerrido do movimento negro alagoano para 
corroborar com as conquistas nacionais, através de lideranças como Zezito Araújo que esteve 
à frente da Associação Cultural Zumbi, a Universidade Federal de Alagoas, o então Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual Instituto, e o Ministério da Educação e Cultura 
criaram o Memorial Zumbi.  Este Memorial foi ligado a Fundação Pró-Memória-MinC, órgão 
que teve origem na reivindicação do movimento negro com o objetivo de tomar a posse das 
terras do Quilombo dos Palmares. A articulação dos movimentos foi de fundamental importância 
para a inscrição da Serra da Barriga no livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
em 1986 e monumento nacional, através do decreto nº 95.855 de 21 de março de 1988.

O TOMBO E A CONSTITUIÇÃO DO PARQUE MEMORIAL QUILOMBO 
DOS PALMARES

Na historicidade constante no Tombo da Serra da Barriga é relatada a resistência de 
um povo que sofreu e que, até hoje sofre a discriminação e o preconceito. “Entre os séculos 
XVII e XVIII, negros, brancos e índios organizaram a República dos Palmares, em 1630, 
durante o período de lutas contra os holandeses e da economia canavieira” FREITAS (1990). 

A parte edificada é composta por casas simples, ocupadas por moradores remanescentes 
do período anterior a desapropriação da área pela União, quando as terras pertenciam a 
particulares, além das estruturas cenográficas do “Parque Memorial Quilombo dos Palmares”, 
inaugurado em 2007 com o intuito de promover os valores históricos e simbólicos do lugar. 
As edificações do Parque buscaram, com liberdade poética contemporânea, através de relatos 
históricos ou referenciados por arquiteturas africanas, reproduzir uma tipologia construtiva 
que poderia por equipamentos expográficos representar aspectos construtivos do “Quilombo 
dos Palmares”, com paredes de taipa, cobertura em palha e piso de terra batida, além da 
implantação de ocas indígenas, reforçando os referenciais multiculturais de Palmares, como 
a ancestralidade de ocupação territorial pelos povos indígenas.

Procuramos recursos metodológicos da antropologia e da história para construir uma 
narrativa epistemológica que situe o Parque Memorial no contexto atual, de Patrimônio 
cultural do Mercosul, na perspectiva da contribuição do movimento negro alagoano, e como 
este movimento é constituído por aqueles que, até o “século XVIII constituíam o Picture lore 
da vida social e familiar da Colônia e do Império”. RAMOS (2013).

A atuação de extrema importância dos negros e negras que constituem a cultura brasileira 
está apontada no dossiê que foi submetido à câmara do MERCOSUL para a postulação da 
Serra da Barriga, como diz o trecho extraído do referido dossiê:

O tombamento Federal da Serra da Barriga em 1986, reconhece e atribui valores do 
ponto de vista material ao conjunto histórico paisagístico de importância à memória, à 
identidade nacional. Seus valores simbólicos, como lugar referencial às manifestações 
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culturais relacionadas à religiosidade, expressões e celebrações, que ultrapassam as 
fronteiras desse território, reafirmam e dão vozes à determinados grupos sociais, 
especialmente aos negros e afrodescendentes. (IPHAN, 2017, p.10)8.  

Criada em 1988, a Fundação Cultural Palmares é uma instituição pública vinculada ao 
Ministério da Cultura que tem a finalidade de promover e preservar a cultura afro-brasileira. 
Preocupada com a igualdade racial e com a valorização das manifestações de matriz africana, a 
Palmares formula e implanta políticas públicas que potencializam a participação da população 
negra brasileira nos processos de desenvolvimento do País. Fruto do movimento negro brasileiro, 
a Fundação Cultural Palmares foi o primeiro órgão federal criado para promover a preservação, 
a proteção e a disseminação da cultura negra. Em seu planejamento estratégico, a instituição 

reconhece como valores fundamentais:

Em Uberaba-MG, realizou-se o Congresso Afro-Brasileiro, entre 07 e 09 de setembro de 
1979, com a participação de “negros brasileiros e entidades representadas em Congresso 
Nacional”; como resultado, tivemos a edição de “uma carta de posicionamento 
político”, em que aparecem sugestões para as políticas de saúde, habitacional, cultural, 
alimentícia, tanto quanto reivindicações que iam de uma maior participação nos vários 
níveis da política municipal, estadual e federal, “ingresso e filiação nos partidos 
políticos que mais afinem com as necessidades ideológicas (do negro)” e a “integração 
no processo social dos trabalhadores rurais, dos camponeses”. A carta apontava como 
última solução as eleições livres e diretas já que sua supressão no país era vista como 
“uma forma de racismo e escravagismo”. (SANTOS, 2005. p. 96)

A INTERFERÊNCIA DO MOVIMENTO NEGRO PARA A MANUTENÇÃO 
DA CULTURA AFRODIASPÓRICA

Consideramos que além da preservação da Serra da Barriga, como bem material, 
os saberes e fazeres que a compõem vêm ganhando uma dimensão de respeitabilidade às 
custas da movimentação e articulação da sociedade. Antes mesmo de ser tombado como 
patrimônio do Brasil, em alagoas já havia uma mobilização em torno do reconhecimento e da 
importância da Serra da Barriga enquanto um lugar e ou território que guardava, e ainda hoje 
guarda, narrativas silenciadas e toda uma tentativa de se apagar da história nacional, a vida e 
importância do maior quilombo das américas. Por mais que hoje tenhamos o reconhecimento 
por parte do Estado brasileiro, não se pode esquecer ou negligenciar que este mesmo Estado 
produziu mecanismos de invisibilidade sob os bens patrimoniais da cultura afro-brasileira, e 
ainda hoje dificultam o reconhecimento da história oral, das práticas e saberes oriundos da 
população descendentes do período violento escravocrata. 

Então, é importante pontuar que se temos hoje um Parque Memorial em honra e 
reverência ao Quilombo dos Palmares, é porquê o movimento negro, se organizou e se organiza 

8  GOVERNO FEDERAL - IPHAN. Serra da Barriga – Parte mais alcantilada. Dossiê de postulação 
submetido à Câmara do Mercosul. Brasília. 2017
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ainda na contemporaneidade, em significativos e fortes processos de resistência, através da 
religiosidade, da música, da dança, da poesia, da culinária e das artes de uma forma geral. O 
movimento negro alagoano entendia que o marco para o fortalecimento da luta no estado de 
Alagoas, estava vinculado ao reconhecimento e a ocupação da Serra da Barriga como território 
sagrado, enquanto suporte vivo e amplamente ancestral, que mantém em conexão o presente 
o passado, as práticas de resistência de ontem são mecanismos de incorporação para que os 
movimentos sociais negros existam e resistam na defesa dos direitos intangíveis. 

   Assim, não só a mobilização em torno do 20 de novembro se constitui enquanto marco 
de celebração e reverência às lutas cotidianas, mas também é importante destacar o papel do 
reconhecimento do 06 de fevereiro como mecanismo de mobilização que pontua em forma 
de vigília, as contradições e as formas simbólicas de violências e opressões que marcaram o 
regime escravocrata e que ainda hoje se camuflam com o intuito de assegurar a vigência da 
elite e seu poder por meio do campo patrimonial. 

 O dia 06 de fevereiro não é só a data da derrubada do Quilombo, mas para o movimento 
negro alagoano, o dia representa a resistência de anos dos irmãos e irmãs que sofreram e, 
ainda assim resistiram, criaram uma república, constituíram uma economia sustentável e 
atravessaram muitas dificuldades. Há cinco anos consecutivos, o movimento negro, liderado 
pela Yalorixá Mãe Neide Oyá D’Oxum vem reverenciando, em forma de peregrinação, a luta 
e a morte dos muitos que sucumbiram no Mocambo do Macaco. 

Com uma programação que tem início ao cair da noite do dia 05 de fevereiro e, que se 
estende até o raiar do dia 06, com orações, roda de capoeira, ao som de atabaques, berimbaus 
e outros instrumentos percussivos, jovens, mulheres e homens das mais diversas idades sobem 
a Serra da Barriga até o Parque Memorial Quilombo dos Palmares para lá reverenciarem os 
antepassados que tanto lutaram e morreram pela liberdade do povo negro em terras alagoanas. 
O solo sagrado onde muito sangue foi derramado é reverenciado por pessoas de várias religiões, 
mas com o mesmo objetivo – reverenciar os antepassados.

Na edição de 2019, assim como nas anteriores 2016 e 2017, nas quais tivemos 
oportunidade de participar, estudantes declamaram poesias, evangélicos professaram suas 
orações, candomblecistas e umbandistas entoaram cantos, oferendas foram feitas, tudo em 
homenagem aos mortos do maior massacre dos quilombos das Américas. Começando às 23h, 
com a Berimbalada – encontro de capoeiristas, realizado no centro de União dos Palmares, 
na sequencia subida à serra, com paradas no Sítio Recanto, no espaço Navizala – terreiro 
de Umbanda da Yalorixá Neide Oyá D’Oxum, na jaqueira e por fim no platô do parque, 
reverenciando a ancestralidade.

O espaço de resistência - Serra da Barriga - representa para o movimento cultural que está 
inserido no contexto da materialidade, território sagrado de extremo significado da resistência 
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da diáspora africana.  Este mesmo movimento cultural em Alagoas vem pleiteando e ocupando 
espaços de gestão, viabilizando assim, uma maior participação negra no planejamento e nas 
ações desenvolvidas na área cultural e, em especial nos assuntos pertinentes à Serra da Barriga. 

A composição do Comitê Gestor da Serra da Barriga tem em seu quadro, além de 
representantes do governo federal e estadual, militantes do movimento negro, religiosos/as de 
matriz africana, capoeiristas, estudiosos/as. O trabalho desenvolvido pelos agentes culturais, 
participantes do movimento negro e outros não negros, contribuíram para a fundamentação 
do dossiê que levou a Serra da Barriga à postulação, e posteriormente, em maio de 2017, ao 
reconhecimento de Patrimônio Cultural do Mercosul dentro da temática Cumbres, Quilombos 
y Palenques.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo a Serra da Barriga se transformado em Patrimônio Cultural do Mercosul, no atual 
cenário, a luta do movimento negro - alagoanos, em tempo, dos movimentos, negros de todo 
o Brasil - passam a ser pelo fortalecimento e ampliação das políticas de patrimonialização de 
outros bem materiais e imateriais que fornecem subsídios de análise e que coloquem em um 
campo prático a salvaguarda e proteção, valorização de bens tão importantes para a formação 
da identidade nacional, que estão no plano do esquecimento impostos pela política hegemônica 
de branqueamento e que insiste em ser levada adiante nos diais atuais.

 Então a organização dos movimentos sociais e religiosos se articula para fazer valer 
a força e as funções da Fundação Cultural Palmares, que pode submergir ante ao desmonte 
cultural que vem acontecendo no novo governo brasileiro. Cientes da finalidade da Fundação, 
contida no artigo 1º da Lei nº 7.668, que é de promover e resguardar os saberes e práticas 
culturais, econômicas e sociais que demarcam a influência negra na constituição da nação. 
Assegurando o direito a memória, a história, as narrativas e práticas que verbalizam no cotidiano 
e se expressam através dos corpos, cantos, sabores, gestos e comunhão do povo negro.

As articulações entre a teoria e a prática no processo dialógico devem embasar-se 
nas características básicas da união e da organização, este aspecto ficou bem nítido quando 
nos deparamos com os estudos feitos por Nilma (2010), onde ela cita a ampla participação 
do movimento negro nacional para o que chamamos de “despertar’ dos alagoanos. Na velha 
perspectiva de que – o que é do vizinho é melhor – foi preciso que agentes culturais, professores 
e religiosos externos à Alagoas iniciassem a subida a Serra para chamar atenção das autoridades 
locais e nacionais, para então fortalecer, e por que não o nosso “despertar” do movimento 
negro alagoano.

Destacamos ainda, a religião afrodescendente como grande agente fomentador da 
preservação cultural negra. A filiação religiosa e a diáspora nos explicitam que os terreiros 
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e outros territórios religiosos, funcionam como instituições informais de formação e de 
preservação do patrimônio imaterial herdado dos ancestrais que foram aqui escravizados. 

O movimento negro que impulsionou tantas conquistas, desde o traslado dos ancestrais, 
passando pelas conquistas levadas à termo na década de 80, não tende a dispensar nenhum 
avanço da política de desmonte que assola o país. Zumbi é a liderança reconhecida pelo 
movimento negro, a Serra da Barriga é Patrimônio Cultural do Mercosul, o IPHAN é o órgão 
responsável pelo tombamento e a Fundação Cultural Palmares é o órgão criado pela força do 
movimento negro para impulsionar, valorizar e fortalecer a herança cultural que nos é tão cara.
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A POLÍTICA CULTURAL DA HERANÇA COLONIAL: 
ACERVOS ETNOLÓGICOS E RESTITUIÇÃO DE 

REMANESCENTES HUMANOS

Tereza Ventura1

RESUMO: Busca-se a relacionar a luta por reparação das comunidades descendentes 
da politica colonial de extermínio racial alemã a perspectiva de justiça pós-colonial 
de Mbembe.  As comunidades Hereros e Namas reivindicam a restituição de restos 
humanos de seus ancestrais provenientes do contexto de violência colonial e racial. 
Ao fazer isso, contestam a destituição de um tempo e de um saber próprio, que 
relegou ao corpo africano a condição de vítima da opressão racial, objeto de interesse 
científico e atributo de uma epistemologia eurocêntrica. 

PALAVRAS-CHAVE: política colonial, raça, restos humanos, genocídio, justiça 

A proposta de restituir restos humanos e reconstruir itinerários e processos 
de apropriação de acervos etnológicos imateriais e materiais, inevitavelmente 
introduz a questão da dominação colonial e dos processos de luta e de resistência 
ao extermínio de povos e culturas. Neste sentido, a perspectiva da restituição 
desconstrói as formas de legitimidade cultural, racial e histórica que justificavam 
a existência de acervos, ainda nomeados como “coleções científicas” e artefatos 
culturais, que muitas vezes agenciam para os povos, seus rituais sagrados e suas 
crenças. Excluídos dos círculos do humanismo universalista, os povos africanos 
foram convertidos em sujeitos raciais. A relação entre sujeito humano e sujeito 
racial sustentou o imaginário da modernidade desde o século XV e alcançou a sua 
plenitude no século XIX.  É no dialogo crítico com o humanismo e o universalismo 
europeu que o pensamento pós-colonial busca construir um caminho possível para a 
luta politica. A existência de coleções monumentais de artefatos e de restos humanos 
de populações exterminadas, testemunham a argumentação de Fanon acerca dos 
esforços despendidos pelo colonizador para realizar a alienação histórica e cultural 
do colonizado. 

1  (UERJ- ICS)
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“compreende-se que nada se fez ao acaso e que o resultado global procurado pelo 
domínio colonial era efetivamente convencer os indígenas e nativos de que o 
colonialismo vinha arrancá-los da noite e que a sua história anterior era nada mais do 
que uma história da barbárie.”(Fanon:1978:175)

Enquanto que para o sistema científico e classificatório colonial a dicotomia branco negro 
subsumia o principio ideológico da existência de raças, as coleções monumentais saqueadas 
dos territórios africanos, evidenciavam as diferenças entre as tradições e a singularidade das 
suas obras de arte.

 Busca-se aqui percorrer a perspectiva de Mbembe, segundo a qual, o projeto de justiça 
pós-colonial deve consolidar uma concepção pós-racial de humano e uma ética de mutualidade. 
Neste sentido, o autor defende a necessidade de restituir aqueles que passaram por processos 
de abstração, esvaziamento e objetivação na história, a parte de historicidade e de humanidade 
que lhe foi roubada. Contudo, não se trata simplesmente de reverter o tempo e a objetivação 
do ser humano. Mas de desconstruir a própria fabricação e produção do negro enquanto um 
sujeito de raça e o processo que conduziu a transformação das pessoas de origem africana 
em “negros”, isto é, em corpo racial de exploração.  Aos restos humanos destituídos de sua 
história e subjetividade, exterminados pela ordem colonial e muitas vezes exibidos em vitrines 
de vidro em museus, o sujeito pós-colonial responde com a luta pela sua humanização. Restos 
humanos e artefatos, abrigados em museus coloniais e instituições de pesquisa representam 
a destituição de um tempo e de um saber próprio, que relega ao corpo africano a condição 
de posse e atributo da epistemologia eurocêntrica.  Por outro lado, o que podem representar 
ossos e artefatos culturais e objetos rituais, fora do tempo espaço de museus e instituições de 
pesquisa, senão objetos de uma luta política pós-colonial ou uma luta política do tempo?

O IMAGINÁRIO COLONIAL E O PRINCÍPIO DA RAÇA

A perspectiva pós-colonial parte das implicações do legado epistêmico e politico do 
projeto liberal e colonialista na articulação do principio da raça que sustentou a razão mercantil. 
O entrelaçamento de tempos e mundos construído a partir da expansão comercial da Europa 
pelo mar atlântico, necessariamente fundou uma ordem global. Tal ordem construiu um regime 
de acumulação de riqueza ancorado na escravidão e por sua vez na distribuição planetária 
da violência racial e do extermínio dos povos africanos. Momento fundador modernidade, 
esse processo refletiu também o entrelaçamento politico entre a formação do Estado liberal 
e do mercado global. Enquanto a Europa consolidava o processo de igualdade jurídica e de 
territorialização de Estados soberanos. As colônias constituíam zonas submetidas à violência 
do Estado de exceção cujos povos interpretados como “naturais” e incapazes de autogoverno, 
eram submetidos ao projeto civilizatório e humanitário da metrópole. O processo colonial 
instituiu uma prática de poder em que a relação com as populações e seus respectivos territórios 
associou, de modo inédito na história da humanidade, as lógicas da raça, da burocracia e do 
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comércio.  Antes de se tornar um dispositivo capaz de conformar um processo de civilização 
e de costumes, de Estado e mercado, a disciplina colonial engendrou princípios raciais que 
possibilitaram a imposição de autoridade politica e a estruturação de uma economia global 
pautada numa razão mercantilista. A lógica racial concebe a ideia de que os seres vivos possuem 
diferentes enraizamentos culturais, atributos biológicos e processos de desenvolvimento que 
informam e legitimam a divisão, exclusão e segregação e até a comercialização de corpos 
humanos.  Forjado por meio de práticas comerciais impulsionadas pelo comércio marítimo, 
o principio da raça induziu a transformação de homens e mulheres em mercadorias. Na 
perspectiva de Mbembe, tanto o comércio negreiro,  como a colonização coexistiram com 
a formação do pensamento mercantilista no Ocidente, sendo mais tarde substituído pelo 
pensamento cientifico que legitimou o trafego de corpos negros  para os estudos científicos 
raciais. A doutrina econômica e forma de governo do liberalismo foi financiada pelo comércio 
de escravos, pela apropriação de territórios e pela dominação de povos não europeus. O 
entrelaçamento de mundos construído a partir da expansão comercial da Europa pelo mar 
atlântico, necessariamente fundou uma ordem global, um regime de acumulação de riqueza e 
uma nova consciência planetária. No entanto, a despeito da expansão global, o regime colonial 
sempre se manteve a parte dos avanços dos ideais de liberdade e igualdade na Europa.  Essa 
perspectiva aproxima Mbembe do historiador Dipesh Chakrabarty (2005) que busca denunciar 
o universalismo liberal a partir do ideal de “provincializar a Europa”. Ele demonstra que o 
racionalismo e a ciência, antes de serem construções culturais europeias, são parte de uma 
história global através da qual o privilégio exclusivo “ocidental”, na definição do moderno, 
foi construído tanto com o auxílio do imperialismo europeu quanto com a participação do 
mundo não europeu. Neste sentido, as histórias nacionais de países não europeus passam a 
representar narrativas de construção e desenvolvimento de instituições democráticas, que só 
encerram sentido na medida em que se refletem no espelho de uma “Europa hiper-real”.  Na 
disciplina colonial, a soberania consistiu no exercício de um poder à margem de qualquer 
lei ou codificação legal. Na nova ordem global, a empresa colonial baseada na escravidão, 
plantação e acumulação primitiva se articula ao exercício da superioridade da diferença racial 
e da autodeterminação civilizatória europeia.  Funcionando, simultaneamente, como uma 
categoria originária, material e fantasmagórica, a raça legitimava a inferioridade do corpo negro 
e a espoliação colonial. Enquanto ficção fundadora da origem do direito colonial, a ideia de 
raça conferiu e definiu a divisão entre dominantes e dominados inscrevendo-os numa mesma 
tecnologia de governo. A lógica racial é inseparável do advento da modernidade. Antes de se 
tornar um princípio do corpo político, a fabulação racial, articulava-se de forma transnacional 
a expansão comercial, à lógica do lucro, à política da força e sobre tudo a negação da pertença 
mútua de todos ao mesmo mundo. (Mbembe:2014). Na perspectiva da razão mercantilista, 
o escravo negro é simultaneamente um objeto, um corpo e uma mercadoria. É também uma 
substância em potência cujo valor decorre da sua energia física. O Negro será, na perspectiva 
da razão mercantilista, uma matéria energética.
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“as pessoas de origem africana são transformadas em mineral vivo de onde se extrai 
metal. Esta é a sua dupla dimensão metamórfica e económica. Se, sob a escravatura, 
África é o lugar privilegiado de extração deste mineral, a plantação no Novo Mundo, 
pelo contrário, é o lugar da sua fundição, e a Europa, o lugar da sua conversão em 
moeda. Esta passagem do homem-mineral ao homem-metal e do homem-metal ao 
homem-moeda é uma dimensão estruturante do primeiro capitalismo... não se trata 
simplesmente de converter um ser humano em objeto. Tratava-se sobre tudo de produzir 
o Negro, o sujeito de raça” (Mbembe:2014:78)  

Para Mbembe, negro e raça, ao lado de sustentar atributos biológicos e culturais do saber 
e dos discursos modernos e científicos sobre o homem, são construções sociais necessárias ao 
pensamento e prática do liberalismo. As relações de poder colonial, naturalizadas no cotidiano, 
foram asseguradas pelo direito moderno do séc. XVIII, através da ideia de que os povos 
situados fora da Europa se encontram em fase primitiva de evolução e são seres “por natureza”, 
desumanos. No decorrer do século XVIII com a emergência da noção de humanidade no esteio 
do iluminismo, o direito liberal passou a legitimar diferentes atributos de humanidade entre 
colonizadores e colonizados. (Mbembe:2014:p.111). Ao lado dos atributos de humanidade, os 
atributos modernos de liberdade e igualdade foram do ponto de vista jurídico e econômico, 
historicamente inseparáveis da escravatura. Segundo Mbembe,  o princípio da raça é uma 
ficção útil “ na medida em que ultrapassa a questão da cor da pele, a origem ou a localização 
geográfica  do sujeito negro, alcançando outras esferas de conhecimento, da vida jurídica 
social, científica e cultural. Inseparável de uma epistemologia autoritária, o principio da raça 
se reproduzia consensualmente  nas situações comuns da vida diária (Mbembe, 2001, p. 128)  
As relações  de resistência, revolta ou colaboração, seriam assim, presididas por uma lógica  
singular de familiaridade e domesticidade, que Mbembe  denomina como a zumbificação. O 
processo de internalização da  epistemologia autoritária perpassa as mínimas situações da vida 
cotidiana, por meio das quais, dominadores tanto quanto dominados “roubam um do outro a 
vitalidade e ambos acabam sem poder” (Mbembe, 2001a, p. 104).  

A despeito das etapas históricas e da heterogeneidade das experiências coloniais, o 
significante racial  foi a estrutura primordial e constitutiva do projeto imperial, e “ se existe 
uma subjetividade de relações coloniais, a sua matriz simbólica e a sua cena originária são, não 
obstante, a raça” ( Mbembe, 2014 p.112)  Enquanto um sistema histórico de poder, o legado 
epistêmico do colonialismo  consolidou  interpretações e construções artificiais segundo as quais 
o sujeito africano era de tal forma objetificado,  que não apenas o eu não é mais reconhecido 
pelo Outro, como também não mais se reconhece a si próprio. A experiência, a luta do negro 
e suas formas de subjetivação, estão atravessadas por dispositivos de poder, discursos que 
ancoram uma genealogia própria.  Cativo pela violência do colonizador, o negro foi também 
cativo de um descentralismo originário entre o eu e o sujeito.  Descentralismo no qual “um 
eu estrangeiro” (alienado) substituiria o eu próprio, fazendo o  negro portador, apesar dele, de 
significados secretos, de obscuras intenções, de um inquietante estranhamento que comanda 
a sua existência sem ele saber ( Mbembe, 2014 p.182)  Nem resistente nem passivo, mas de 
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corpo vivo morto na sua invisibilidade humana, jurídica, moral e cientifica, o homem negro 
investido do principio da raça  vivia a logica de uma convivência ilícita  entre o comando 
instituído  e  seus súditos, que afinal dividem o mesmo horizonte tempo e espaço. Mbembe 
reforça o argumento de Fanon segundo o qual o sistema colonial se sustenta por uma violência 
que atua de forma múltipla e cumulativa vivida tanto no plano mental, como nos músculos 
e no sangue, um regime de dominação e violência que vai além do corpo e do trabalho e é 
fixado em mecanismos de captura, esvaziamento e coisificação .

É “Violência no comportamento quotidiano» do colonizador a respeito do colonizado, 
«violência a respeito do passado do colonizado, que é esvaziado de qualquer substância, e 
violência e injúria a respeito do futuro, pois o regime colonial apresenta-se como eterno” ( 
Mbembe, 2014 p.183)     

Colonizadores e colonizados vivem no substrato de uma “epistemologia eurocêntrica 
que retira a possibilidade de reconhecimento e inscrição de uma história própria e edifica um 
não-lugar a que chamamos África e cuja característica é ser o indício de uma ausência de obra e 
de escrita” (Mbembe:2014:30). A perspectiva aberta por Mbembe rejeita qualquer possibilidade 
de uma autentica ontologia para a subjetividade africana, uma vez que “no próprio princípio de 
sua constituição, linguagem e finalidade toda narrativa sobre África ancora um pretexto sobre 
outro lugar outros povos. Mais precisamente “África é a mediação que permite ao ocidente 
acessar sua subconsciência e oferecer um testemunho público da sua própria subjetividade”. 
(Mbembe:2001a: 14)   Neste sentido, em confronto com um discurso europeu que se auto 
reflete, a ideia de uma escrita africana deve ecoar da forma emergente de uma temporalidade 
fraturada, de uma realidade social e cultural criada a partir da sua exterioridade em relação a 
subjetividade ocidental.  A auto escrita deve partir  de “subjetividades precárias” construídas no 
marco da “violência epistêmica” colonial,  mas, simultaneamente, como símbolo de um desejo 
consciente de vida, força pujante, flutuante e plástica, plenamente engajada no ato de criação 
e até de viver em vários tempos e várias histórias ao mesmo tempo”(Mbembe, 2014, p. 19).  
Trata-se de não de reescrever o passado de um tempo que se move, mas de abrir a possibilidade 
de restituir formas e meios simbólicos de interiorizar a presença ausência do que foi destruído 
pela violência colonial. Atributo fundamental do ser humano vivo, a experiência do tempo 
não exclui uma relação com outro, ou com aquilo que se herda ou de quem a história suprimiu 
a existência... “no paradigma fantasmal, não existe reversibilidade nem irreversibilidade do 
tempo. O que conta é o desenrolar da experiência. Podemos, certamente, ser interrompidos. 
Mas, uma história ou um acontecimento são capazes de prosseguir numa outra história sem que 
haja, necessariamente, um encadeamento entre ambos”. (Mbembe, 2014, p. 251).   Segundo 
Mbembe, “existe no poder e no vivo uma parte que vem do espectro, uma parte fantasmal”. 
São os espectros que introduzem na vida presente os anacronismos e disjunções, precisamente 
onde o presente está, naquilo que Derrida, citando Hamlet – expressa “out of joint”. Mbembe 
como Derrida vai associar ao desajuste do tempo a problemática da justiça. Justiça como um 
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processo de reparação pela demissão de um tempo que não está vivo, que não volta, que não 
consegue se mover no presente, mas nem por isso se torna ausente.

A HIERARQUIA NA ORDEM DO TEMPO HISTÓRICO E O PODER-SABER 
COLONIAL

O processo colonial instituía não apenas a dominação e a escravização, como, 
fundamentalmente, a espoliação do povo africano do tempo, do direito ao tempo. Através da 
negação do tempo, os povos africanos não eram apenas destituídos de uma história própria, 
mas propriamente legitimados como ausentes de temporalidade. Eram povos radicalmente 
localizados fora do tempo, ou cujo tempo era radicalmente desencaixado- “out of joint”. Neste 
sentido, aos negros foi negado o atributo essencialmente humano de dispor de um futuro 
“eram e serão o que sempre foram” e ao mesmo tempo em que  formaram a engrenagem 
essencial de um processo de acumulação à escala mundial. Para Mbembe, a simultaneidade 
entre a expropriação material e o empobrecimento ontológico, constituía a forma original da 
experiência negra colonial. A sua humanidade intrínseca pode ser negada, mas permaneceu 
como desejo consciente de vida e de resgate de uma humanidade prorrogada, em luta para 
sair da fixação e da repetição, desejosa de entrar num movimento autónomo de criação. É o 
processo de humanização que redefine a temporalidade como possiblidade de emergência do 
tempo.  Pois ao paradigma da fixação e predeterminação, a crítica colonial opõe a possiblidade 
de reconstituição do humano, desafiando a cumplicidade entre o humanismo e o racismo, 
entre a modernidade e a lógica da raça. Neste sentido, a interrogação de Mbembe acerca do 
sujeito africano pós-colonial remete a necessidade do resgate de sua pulsão humana desejante 
e de sua historicidade. Esse “tempo emergente” do sujeito pós-colonial africano reconhece 
no seu horizonte imanente de subjetivação, a desumanização colonial e as mutilações por ela 
gerado. Para Mbembe há uma ligação frágil e estreita entre subjetividade e temporalidade, e 
é justamente esta temporalidade que permitirá emergir novas formas africanas de conceber 
a violência colonial não mais como trauma ou vitimização, mas como luta pela restituição 
da mutualidade humana. Mais do que evidencias de um crime e fonte de desconstrução dos 
arquivos do passado, os restos humanos materializam no tempo das disjunturas entre o passado 
e o por vir, a possibilidade de um projeto de justiça, que ainda que não compense a miséria do 
passado, ao menos denuncie a persistência de injustiça. A luta politica pós-colonial não será 
uma luta de resistência, uma vez que não se restitui o tempo, as mortes e a destruição, por 
outro lado, é impossível alguns fenômenos deixarem de ser presentes ou tornarem-se ausentes. 

POLITICA COLONIAL E GENOCÍDIO

Entre os elementos que fundamentaram o exercício do poder e violência colonial da 
Alemanha sobre o sudoeste africano, um se destacou em particular: a adoção de uma política 
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declarada de extermínio e construção de uma lógica racial que teria sido rearticulada 40 
anos depois durante o holocausto. Necessário reconhecer que a ideia de extermínio de povos 
africanos e indígenas estava presente no projeto colonial global e no debate sobre existências 
das raças e os riscos da miscigenação. Contudo, entre os diversos usos políticos, biológicos 
e sociais do dogma racial, o caso da Namíbia leva as vias de fato a intercessão entre raça, 
antropologia cientifica, extermínio e o projeto global político colonial. Situada no sudoeste 
do continente africano, a Namíbia  se encontra do outro lado do Atlântico,  na mesma direção 
do Rio de Janeiro.  Ali missionários protestantes e negociantes alemães se estabeleceram no 
decorrer do século XIX, sendo que a Namíbia, assim como o Togo, Tanzânia, Camarões se 
tornaria colônia alemã a partir da Conferência de Berlim em 1884. Nos anos posteriores a 
primeira guerra o território da Namíbia foi submetido ao regime politico racial  do  apartheid 
e administrado pela África do Sul até a conquista de sua  independência pela SWAPO ( South 
West African People Organization )em 1990. A expropriação material e o empobrecimento 
ontológico constituiu uma experiência concreta para os povos Hereros e Namas  através 
daquele que veio a ser constituir  segundo alguns analistas, como uma guerra racial e o 
primeiro genocídio do século XX. Os povos Hereros e Namas eram comunidades pastoris de 
base socioculturais e linguísticas especificas que viviam na parte central do sudoeste africano. 
A economia desenvolvida pelos Hereros centrava-se na criação de gados e no comércio de 
carnes e produtos derivados, assim como na comercialização de terras. As comunidades Hereros 
participavam das rotas comerciais com os europeus que foram se estabelecendo ao longo do 
século XIX.  A historiografia e os relatos orais colhidos demonstram que a Namíbia não seria 
considerada uma colônia alemã, na medida em que a administração de seus territórios foi 
mantida sobre o controle de chefes políticos tradicionais locais. A presença de missionários 
e comerciantes alemães, ingleses e até portugueses na região já estaria estabelecida desde o 
inicio século XIX. Deve-se aos missionários em grande parte a intermediação das relações 
entre empresários alemães e os povos tradicionais da região. Entre as lideranças tradicionais 
e proprietários de terra que disputavam poder na região, se encontram o chefe dos grupos 
Hereros Mahahero Tjamuaha e dos Namas Hendrik Witbooi. A literatura existente ressalta que 
relações de poder e articulações entre as lideranças locais que disputam autoridade entre si e 
com os membros do governo alemão, sofreram diversas transformações que transcendem as 
fronteiras entre o que seria um período pré e pós-colonial. (Castro: 2013Gewald:1999). Por 
outro lado, uma das principais estratégias coloniais seria reforçar a divisão e o acirramento 
de conflitos entre os locais oferecendo alianças para alguns e intimidando outros.  A linhagem 
tradicional das lideranças dos Hereros foi não apenas reconhecida durante o período inicial 
do colonialismo, como legitimada e organizada em jurisdições desenvolvidas pelas relações 
com os colonialistas.  As transações comerciais com os alemães envolviam também o acesso 
as armas, estratégias militares e uso de uniforme de identificação dos descendentes da terra 
dos hereros. (Henrichesen: 1999) Ao mesmo tempo em que implementaram sistemas de 
intercambio comerciais com os alemães, os povos Hereros mantiveram   uma organização 
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social, politica, linguística e cultural própria. Contudo, as grandes secas da década de 1880, 
as frequentes epidemias da peste sobre o gado entre outras epidemias que assolaram as 
comunidades durante as últimas décadas do século XIX conduziram ao empobrecimento da 
população e sua completa inclusão no sistema de mão de obra colonial. Tal processo forçou 
os hereros a pagar dívidas através de suas terras e tornou inevitável a perda de autonomia das 
elites locais sobre seu povo facilitando o avanço dos alemães. (Gewald:1999). As relações de 
cooperação comercial e politica coexistiam com relações interculturais cotidianas de pouca 
amabilidade por parte dos alemães e constantes relatos de abusos sofridos pelas mulheres por 
parte dos jovens colonos alemães. (Zimmerer:2013)

Em outubro de 1904 fundamentado numa guerra racial sobre a pressão da resistência do 
povo herero de abrir mão de suas terras, o General von Trotha anunciou a ordem de extermínio. 
A politica de extermínio resultou na morte de 80 mil Hereros e 60 mil Namas e os que restaram 
foram colocados em campos de concentração. Grande parte da população dos campos de 
concentração, em torno de 30 mil, morreu de fome ou em consequência de enfermidades 
(Olugosa & Erichsen: 2010).  Somente 16 mil Hereros e 10 mil Namas sobreviveram. Parte 
dos Hereros conseguiram sobreviver fugindo pelo deserto de Omaheke ainda que poços de 
água tenham sido estrategicamente envenenados por soldados alemães.  O processo decisório 
que consumou a politica de extermínio não teria começado com o gesto do comandante de 
von Trotha, mas partiria de uma politica de Estado que culmina na demissão do governador 
local.  Fundamentado numa ideologia de extermínio racial, o exército alemão, reforçado 
ainda por tropas de voluntários (Schutztruppe) executou homens, mulheres e crianças além 
de conduzi-los ao deserto de Omaheke. Depois do genocídio hereros e namas passaram a 
sobreviver em diversos campos de concentração e eram utilizados para trabalhos forçados 
e até como objetos de pesquisas cientificas realizadas em loco por pesquisadores enviados 
pelo império alemão. A partir de 1908 foram forçados a carregar passes, passaram a viver em 
reservas, continuaram a utilizar discos numerados ao redor de seus pescoços.

https://margaridasantoslopes.files.wordpress.com/2015/04/namibia-slavery-2.jpg
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Seja qual for a perspectiva assumida sobre a rebelião dos povos Hereros e Namas contra 
o regime de dominação alemão, é indiscutível o fato de que a reação alemã levou ao fim da 
sociedade cultura e modo de vida dos Hereros e Namas tal como existia antes do extermínio. 
A tese central de análise da politica de genocídio é de que este tenha sido praticado em função 
de uma lógica racial.  Jan-Bart Gewald, afirma que não fosse o comportamento obsessivo do 
oficial alemão Lieutenant Zürn, a guerra com os Hereros não teria se desdobrado em extermínio. 
O governador colonial Leutwein então em Berlin, defendia uma solução negociada entre os 
chefes hereros. Segundo carta reproduzida em varias publicações, o governador contestou a 
política de extermínio de uma população estimada em 100 mil pessoas, ele considerou um 
erro do ponto de vista econômico não utiliza-los como mão de obra. 

O CORPO NEGRO: CIÊNCIA, GENOCÍDIO E A POLÍTICA COLONIAL

O chefe herero Samuel Mahahero se referia ao conflito com os alemães, como a guerra 
de Zurn.  O historiador Gewald associa as razões da guerra ao fanatismo racista de Zurn, assim 
como Erichsen afirma não ser possível diferenciar a politica de extermino racial do tráfico de 
corpos. O oficial militar Zurn teria enviado um documento exigindo a completa transferência 
dos hereros de suas terras para áreas de reservas delimitadas por ele sem consulta prévia aos 
chefes hereros.  Poucos dias antes do levante dos hereros, as tropas militares comandadas 
por Zurn teriam sido vistas escavando as sepulturas no cemitério herero. O militar estaria 
envolvido com um intenso tráfico de corpos das comunidades hereros e de outras etnias como 
san e nama. Os soldados Schutztruppe coletavam e enviaram os corpos para os institutos de 
pesquisa de Berlin sendo que o próprio Zurn teria doado algumas cabeças para Felix von 
Luschan detentor da maior coleção de remanescentes humanos da Alemanha. A guerra, e 
posteriormente, os campos de concentração de prisioneiros ofereceram uma oportunidade 
exemplar para médicos, antropólogos e cientistas realizarem as pesquisas raciais e experiências 
em corpos ainda vivos. A exploração científica de vítimas de prisões e campos de concentração 
e de genocídio teria antecedido a experiência realizada durante o Holocausto na segunda 
fase da política Imperialista alemão. As pesquisas de Eugen Fisher viriam a consagrar a tese 
segundo a qual os africanos eram uma raça inferior aos humanos europeus, ele teria chegado 
a esta conclusão através de um minucioso estudo com 778 cabeças de hereros e namas. 
Em suas experiências nos campos de concentração, os médicos retiravam os cérebros das 
cabeças, porém antes, as mulheres prisioneiras destes campos, eram obrigadas a dessecar 
a carne que envolvia os ossos da cabeças com lâminas de vidro. O imperativo de provar a 
existência de raças e a inferioridade racial dos negros justificava a constituição de várias 
coleções de remanescentes humanos. (Stoecker: 2013, 442). A prática de comercialização de 
ossos humanos e crânios era tão popular que até ilustravam cartões postais e fotografias. O 
mercado colonial cultural era também intermediado pelos chamados “viajantes de coleção” 
que intensificavam o comércio de objetos, artefatos e até ossos humanos que roubados ou 
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retirados das colônias, viriam a compor as grandes coleções dos museus etnológicos e dos 
renomados cientistas como Alexander Ecke, Felix Von Luschan, Rudolf Virchow e Wilhem 
Waldeyer. Enquanto médicos e antropólogos buscavam evidências etno raciais em seus objetos 
de pesquisa cientifica a politica racial colonial almejava validar o dominio territorial através 
da negação da humanidade aos povos colonizados. (Zimmerman 2006). Vários estudos tem 
demonstrado a estreita relação entre o financiamento de pesquisas raciais no campo acadêmico e 
o projeto colonial europeu. No caso alemão a prestigiada Sociedade de Antropologia, Etnologia 
e Pré-História de Berlim dirigida por Rudolf Virchow financiou a exposição colonial de Berlin 
em 1896.  A politica de extermínio não está isolada de um contexto em que a ciência racial 
apoiada por generosos recursos públicos buscava validar a existência de raças e construir a 
percepção dos povos coloniais como selvagens e exóticos (Grosse, Pascal. 2000). O dogma 
racial era permanentemente enriquecido por dispositivos simbólicos que intermediavam a 
política, a ciência e o entretenimento das massas. 

A PROPAGANDA COLONIAL DO ESPETÁCULO DAS RAÇAS

A propaganda cultural colonial construiu uma cultura racial através de exposições, 
cartazes e centro de negócios coloniais. As exposições coloniais, conhecidas também como zoos 
humanos, exibiam as populações nativas que eram obrigadas a ficar expostas a visita pública 
em ambientes e cenários culturais fabricados artificialmente. Os povos coloniais eram exibidos 
por toda a Europa ocidental como também em Nova York em feiras de entretenimento para 
as massas das metrópoles que se divertiam e eram orientadas a ver como viviam os selvagens 
das colônias. Os povos exóticos do sul do mundo, exibidos em cartazes aonde se lia “África 
Selvagem”, eram assim não apenas objetos de diversão e curiosidade popular, como também 
de conhecimento e educação. Os povos coloniais podiam ser vistos no chamados Panópticos 
de Berlin.  Os panópticos eram centros culturais de entretenimento que exibiam esculturas 
em cera ou artefatos vinculados aos variados povos do mundo colonial. Os povos coloniais 
também apresentavam pessoalmente suas tradições culturais, danças e cantos. Atuando ao 
mesmo tempo como espaço de entretenimento e atração de turistas, os panópticos também 
ofereciam sessões especiais para cientistas. Tais eventos públicos, construíam, não apenas 
uma espetacularização das raças, mas, um testemunho cientifico dos povos colonizados, uma 
vez que os próprios cientistas cooperavam com as exposições. 

 A exposição colonial de 1896 despertou o interesse do chefe tradicional dos Hereros, 
Samuel Mahahero que teria enviado para Berlin uma comitiva de cinco conselheiros incluindo 
o próprio filho Friedrich Maharero. A ambição do líder dos hereros, não era participar do 
entretenimento colonial, mas marcar uma audiência particular com o Kaiser Wilhem II, o mesmo 
que oito anos depois, implementou a politica de extermínio contra o seu povo. Tanto a literatura 
(Zimmerman:2006) como as imagens de arquivos, mostram que os Hereros apresentavam -se 
vestidos como os colonizadores europeus. Assim como os hereros, outros povos africanos não 
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permitiram ser fotografados, medidos ou pesquisados pelo médico antropólogo Felix Luschan.  
No entanto, grande parte dos crânios e ossos do povo herero provenientes do genocídio, estão 
alocados no Museum für Völkerkun de Berlin criado no calor da politica colonial em 1886. O 
verão úmido e frio de Berlin teria deixado muitos homens e mulheres frágeis e doentes, fato 
que permitiu ao antropólogo Felix Luschan e seu assistente Waldeyer, solicitar ao comitê de 
organização da exposição, o uso dos corpos que sobrassem para pesquisa. Enquanto Luschan 
trabalhava com os crânios humanos, Wilhelm Waldeyer, trabalhava diretamente com os 
cérebros. Muitos anos antes mesmo de Eugen Fischer colaborar com os nazistas, o renomado 
médico Luschan teria afirmado que todos os anos de pesquisa serviram lhe para atestar que 
“não existem povos selvagens e existe apenas uma raça humana e todos nós descendemos 
da mesma espécie o Homo sapiens”. (Luschan:1923:13) Pouco antes de sua morte em 1924, 
Luschan teria negociado a venda da sua coleção (skulls) pelo valor equivalente a meio milhão 
de dólares para o museu história natural de Nova York. Estima-se que grande parte dos restos 
humanos de instituições alemães e europeias advém da politica colonial. 

 A luta pela humanização de restos humanos ainda classificados como coleções científicas 
se associa ao reconhecimento e reparação pelo genocídio e pela política colonial instituída aos 
povos africanos. Para Mbembe a política da reparação deve reinscrever e desafiar a razão negra 
“que pois em circulação fórmulas, textos, rituais, com o objetivo de fazer acontecer o Negro 
enquanto sujeito de raça e exterioridade selvagem, passível, a tal respeito, de desqualificação 
moral e instrumentalização prática”. 

REPARAÇÃO E JUSTIÇA PÓS-COLONIAL O APELO AO HUMANO   

Em 2001 a associação do povo Herero entrou com um pedido de reparação na corte 
internacional de Nova York contra o Estado Alemão pelo crime de genocídio. Desde 2008 
requisições oficiais do Estado da Namíbia, e antes disto, intensas lutas dos povos Hereros, vem 
pressionando o Estado Alemão ao repatriamento de restos humanos do seu povo exterminado 
pelo exercito imperial colonial e submetidos aos laboratórios raciais. Na Alemanha, Organizações 
como Berlin Poskolonial, Universidade de Hamburg Confrontando o legado (pós)-colonial e a 
Universidade de Ciencias Aplicadas de Potsdam, Afrikan Avenir, povos negros da Alemanha 
(SMD) repaldadas também por um amplo debate realizado no Conselho Europeu através do 
ENAR ( European Network Against Racism) introduziram uma agenda pública de ativismo 
permanente  com as comunidades de origem das populações atingidas pelo processo colonial. 
O silencio da politica nacional foi interrompido por respostas de instituições de pesquisa como 
a Fundação Charité, o Museu etnológico de Bremen e Hamburgo e o arquivo da Universidade 
de Freiburg manifestaram sobre ausência de recursos para pesquisas de proveniência dos 
seus acervos. Embora tenha sido acionado na justiça, o Museu da História Natural de Nova 
York ainda não acenou com a possibilidade de restituição.  Em entrevista ao jornal Welt, o 
diretor da Fundação da Herança Cultural da Alemanha e do Fórum Humboldt, assume que 
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“É preciso saber exatamente a origem dos remanescentes humanos e se estão articulados a 
qualquer contexto de injustiça.  A partir da origem dos ossos buscamos será possível buscar 
uma correlação com um contexto de injustiça.´” (Parzinger: Welt :2015) Se por um lado 
a politica cultural alemã reconhece como critério de restituição, a existencia de um contexto 
de injustiça, por outro lado, as evidencias objetivas são muitas vezes ambíguas. Grande parte 
dos remanescentes humanos, se encontram objetificados, não eram sujeitos de direito e estão 
catalogados com números que não expressam o contexto de vida e morte do individuo que 
sofreu a violência. Não existem bancos de dados sobre a origem das coleções de ossos humanos, 
e muito menos sobre as circunstâncias de aquisição, os descendentes não tem como saber 
onde estão alocados os restos mortais de seus antepassados. Como remanescentes humanos, 
provenientes da extrema violencia colonial e utilizados para pesquisas raciais possam ter sido 
adquiridos de forma justa? Fatos como este revelam a contemporaneidade da lógica colonial 
que se verifica no postulado de que gerações posteriores a 125 anos não identificariam o 
pertencimento genealógico necessário a reparação. (Deutscher Museumsbund:2013).

O Estado alemão aprovou um acordo de coalizão entre o partido verde e o partido social 
democrata para inventariar coleções etnológicas, mas alega falta de recursos para pesquisa 
de proveniência.  Por outro lado, os grupos etnicos, em muitos casos marginalizados por suas 
heranças coloniais, não são Estados, portanto não tem legitimidade jurídica para solicitar 
restituições e exigir pesquisas de proveniência. A agenda política dos Hereros e Namas 
superou os empasses de suas fronteiras nacionais e heranças coloniais e tem conquistado cada 
vez mais espaços de hegemonia que perpassam não só o parlamento alemão e movimentos 
sociais alemães, como os mais diversos circuitos transnacionais de uma agenda pública 
pós-colonial. A luta das comunidades Hereros e Namas tem permitido emergir outra história 
local e global do colonialismo. A luta politica do tempo pretérito tem feito ecoar as súplicas 
dos colonizados e dos mortos do passado, fazendo valer no tempo presente uma pretensão 
de justiça. Contudo, o apelo pós-colonial não divide as relações de nascimento e morte, do 
passado e do presente, da ausência e da presença. Ele apela por um movimento de correção, 
a partir da crítica do passado e de um futuro indissociável de ideia de justiça, da dignidade 
do humano e do em comum. 

A perda e impossibilidade de um nome próprio pode, contudo, abrir a possibilidade 
de repensarmos aquelas temporalidades que estão, sempre simultaneamente, se 
ramificando em diversos futuros diferentes, e ao fazerem isso abrem caminho para a 
possibilidade de múltiplas ancestralidades” (Mbembe, 2001, p. 187).

A restituição de restos humanos, alocados em museus e instituições de pesquisa, 
representa um apelo por justiça, não somente enquanto desconstrução da fabricação do negro 
como um sujeito de raça, mas, um apelo contra as novas articulações da destituição humana, 
a que Mbembe nomeia como o devir negro do mundo. 
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DESENVOLVIMENTO E CULTURA: UMA DISCUSSÃO 
NECESSÁRIA

Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi1

Mariana Soares Ribeiro2

RESUMO: A discussão da relação entre cultura e desenvolvimento e sua presença 
na formulação das políticas públicas mostra-se importante para avançar num novo 
modelo de sociedade mais inclusiva e com justiça social e cultural. Para tanto, 
é preciso ampliar a noção do significado de desenvolvimento e do que significa 
cultura e migrar esse entendimento do campo teórico para a práxis das políticas 
públicas. Este trabalho busca contribuir para esta reflexão, discutindo novas visões 
sobre o desenvolvimento, o conceito expandido de cultura, a relação múltipla entre 
cultura e desenvolvimento e finalmente a presença deste entendimento no desenho 
das políticas públicas de cultura. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, desenvolvimento, políticas públicas

INTRODUÇÃO 

 Terry Eagleton em seu livro, A ideia de cultura, tece em suas primeiras 
páginas uma breve história das ideias com a qual procura dimensionar a polissemia 
do conceito de cultura. Oriunda da atividade agrícola, das ideias de cultivo e lavoura, 
a ideia de cultura passa, a partir do século XVIII, a estar associada ao progresso 
espiritual e moral da humanidade e como tal, refere-se a um processo que resulta em 
produtos que demonstrariam essa elevação humana, como uma ópera, por exemplo. 
A partir do livro de Matthew Arnold, Cultura e Anarquia, cultura deixa de ser uma 

1 Doutora em Desenvolvimento Sustentável (CDS/UnB, 2005). Mestre em Educação (CED/
UFSC, 1993). Bacharel e Licenciada em Física (UFRJ, 1986). Docente do Instituto de Física da UnB. 
Docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 
(CEAM/UnB) e coordenadora do Observatório de Políticas Públicas Culturais (PPG-DSCI/CEAM/
UnB) E-mail: fatima.makiuchi@gmail.com 
2 Especialista em Gestão e Cooperação cultural internacional, comunicadora e consultora. 
Mestranda em Sociedade, Desenvolvimento e Cooperação Internacional (UnB, 2018-2019), Mestre 
em Cultura Histórica e Comunicação (Universidade de Barcelona, 2008), especialista em Gestão 
Cultural e Cooperação Internacional (Universidade de Barcelona, 2010), especialista em Fotografia: 
Práxis e Discurso Fotográfico (UEL, 2005), Bacharel e Licenciada em Comunicação Social (UEL, 
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atividade e passa a ser entendida como uma abstração em si mesma (EAGLETON, 2011). 
Ao longo dos séculos seguintes, a ideia de cultura foi sendo ampliada, incorporando em si os 
antagonismos do fazer e do ser humanos, das tensões entre civilização e cultura, sociedade e 
indivíduo, norma e liberdade.

A noção moderna de cultura, segundo Eagleton, se deve 

em grande parte ao nacionalismo e ao colonialismo, juntamente com o desenvolvimento 
e uma Antropologia a serviço do poder imperialista. (...) A cultura, em outras palavras, 
chega intelectualmente a posição de destaque quando passa a ser uma força política 
relevante. (2011, p.42)

Na esteira do século XX, por um lado, com o advento de novas tecnologias de 
comunicação e informação e políticas educacionais que diminuíram significativamente o 
número de analfabetos no mundo, e por outro, com a emergência de questões identitárias, 
vimos surgir as culturas de massa, os movimentos culturais ligados às questões identitárias e 
a produção cultural associada a um mercado de consumidores em franca expansão. 

Para Raymond Williams (apud EAGLETON, 2011) a cultura pode ser vista como um 
sistema de expressão de significados e ideias, que se apresentam e são elaborados por meio da 
arte, da educação formal e pelas formas e maneiras particulares de ser e existir expressos pelos 
comportamentos cotidianos. É, ao mesmo tempo, um modo particular de vida, de indivíduos, 
grupos ou períodos históricos, as artes e ofícios e o processo de desenvolvimento estético, 
intelectual e espiritual humano. Nesse sentido, a cultura constrói significados que são dados 
tanto individualmente quanto coletivamente, ou seja, os sentidos que são dados às ideias e 
objetos podem diferir entre grupos que expressam comportamentos e práticas diferentes e 
isso pode ser vetor de conflito.

O século XX viu também surgir outro conceito que porta grande polissemia: 
desenvolvimento. A própria ideia de desenvolvimento é uma construção cultural, uma vez que 
tem sua origem em um dado contexto histórico e econômico, de base capitalista e eurocêntrica. 
Nutrido com os ecos de uma ideia iluminista de progresso dos séculos XVII e XVIII e de 
evolução social do século XIX, o conceito de desenvolvimento surge inicialmente como um 
modo natural e necessário de evolução das sociedades humanas. Termos como civilizado, 
moderno e desenvolvido passam a fazer parte das narrativas políticas e econômicas daquele 
período e são utilizados para diferenciar sociedades e países.

Com o processo de modernização alavancado pela segunda revolução industrial, 
desenvolver passa a ser entendido como modernizar-se, ou seja, uma sociedade desenvolvida 
seria aquela com alto grau de industrialização, urbanização e tecnologia. Nessa compreensão 
subjaz a dicotomia entre modernidade e tradição, entre formas de produção da vida diferentes, 
ou seja, um conflito cultural.
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Apesar de as ideias de desenvolvimento e cultura estarem imbricadas desde sempre, 
o estudo da relação entre ambos tem sido relativamente recente e em especial, a influência 
dessa relação para a elaboração de políticas públicas.

Dentro desta perspectiva, o objetivo deste trabalho é discutir a cultura em sua relação 
com o desenvolvimento, a partir da perspectiva da formulação das políticas públicas. E nesse 
sentido, ainda que hajam diferentes entendimentos e divergências sobre o papel estratégico da 
cultura para o desenvolvimento, é possível identificar linhas de políticas públicas no mundo 
que assumem sua importância em seu processo de formulação e no desenho de suas estratégias 
de desenvolvimento, se este é compreendido de maneira mais ampla.

Para que essa discussão seja possível, será preciso considerar duas dimensões fundamentais 
da cultura (MARTINELL, 2010):

 a) cultura como um conjunto de valores simbólicos, crenças e expressão de identidades, 
componente muito significativo das capacidades básicas da cidadania e consciência dos próprios 
valores e de seus saberes. Nesta perspectiva, a cultura é entendida como pertencimento coletivo, 
a capacidade de criar consciência da memória coletiva, apreciar o valor do patrimônio material 
e imaterial e capacidade de situar sua forma de vida num mundo globalizado aceitando a 
existência de outras culturas.

 b) cultura como dimensão e impacto socioeconômico, como fator de desenvolvimento, 
criação, produção e difusão dos bens culturais de impacto no crescimento econômico e 
contribuição ao PIB, na criação de emprego direto e indireto, criação de empresas e industriais 
culturais, profissionalização da atividade criadora, gestão da propriedade intelectual.

 

DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITOS E ABORDAGENS

  Diversos autores vêm discutindo novos conceitos e modelos de desenvolvimento, 
inserindo outros parâmetros - como qualidade de vida, inclusão produtiva, igualdade – em sua 
análise, num esforço de evidenciar como o desenvolvimento ancorado meramente em aspetos 
econômicos vem se mostrando insuficiente para atender a complexidade das necessidades da 
sociedade contemporânea e sua relação com o Estado.

 Celso Furtado nos oferece no livro “O Mito do Desenvolvimento Econômico” (1974) 
uma rica análise do panorama do capitalismo e sua relação com os países do centro e da 
periferia, perpassando questões históricas e dados concretos que levam o leitor a refletir sobre 
o real sentido da palavra desenvolvimento e como a perseguição a esta meta tem impactado 
economias e populações ao redor do mundo, sobretudo na América Latina.

 Para ele, a literatura sobre desenvolvimento econômico está fundada na ideia segundo 
a qual o desenvolvimento verificado em países que lideraram a revolução industrial pode ser 
universalizado. Este “mito do progresso” faz com que países da periferia se apoiem na ideia 
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de que o modo de vida dos povos ricos pode também ser universalizado - o que provavelmente 
levaria o sistema econômico, social e ecológico a um colapso global. Segundo o autor, há 
outro pensamento ingênuo que ronda este mito do desenvolvimento: o de que o progresso 
tecnológico atuará no sentido da redução das desigualdades, uma vez que este pode contribuir 
para sua ampliação.

 O crescimento acelerado dos chamados países do centro e suas relações comerciais com 
países da periferia acabaram transformando-se em operações internas de grandes empresas. 
Isto é agravado na medida em que as economias da periferia se industrializam guiadas pelas 
substituições de importações. Neste modelo, os países do centro oferecem aos países de 
periferia equipamentos e tecnologias amortizadas e mobilizam capital e mão de obra local, 
não raro com grandes subsídios estatais, instalando suas empresas no território, representando 
suas grandes empresas e o capital estrangeiro. 

Como fenômeno específico que é, o subdesenvolvimento requer um esforço de 
teorização autônomo. A falta desse esforço tem levado muitos economistas a explicarem, 
por analogia com a experiência das economias desenvolvidas, problemas que só 
podem ser bem equacionados a partir de uma adequada compreensão do fenômeno 
do subdesenvolvimento. (FURTADO, 1961, p.193)

 Pensadores como Amartya Sen também se unem ao esforço de repensar o desenvolvimento, 
propondo a ampliação do espectro de seu conceito e indicando serviços de educação e saúde e 
direitos civis como bons exemplos de fatores ou agentes promoventes de liberdades. Para ele, 
esta expansão das liberdades é considerada como o principal meio para o desenvolvimento.

 Sen nos oferece um recorte de perspectiva do coletivo para o individual e do puramente 
econômico para o social e político (SEN, 1999). Quando define as liberdades civis como 
parâmetro essencial para o desenvolvimento, também assume a perspectiva do indivíduo e 
seus valores nesse processo, sua cultura e identidade. O autor traz muito claramente o conceito 
de liberdade instrumental, uma perspectiva individual, que em linhas gerais diz respeito à 
liberdade que as pessoas têm de viver do modo como bem desejarem, expressando sua cultura 
como modo de ser e estar no mundo.

 No entanto, o autor relaciona os valores sociais, e individuais, com o interesse público. A 
perspectiva individual não é puramente egoísta como defendem os céticos e sim traz elementos, 
como o uso do raciocínio socialmente responsável e de “ideias de justiça”, estreitamente 
relacionadas com o sentido da coisa pública.

 Para os pensadores Boschi e Gaitán:

desenvolvimento se refere tanto aos aspectos qualitativos do processo de acumulação 
de capital e crescimento econômico quanto à proteção social, além da sustentabilidade, 
articulando metas de curto prazo a uma perspectiva de longo prazo por meio de uma 
preocupação com os recursos naturais e a proteção do meio ambiente. A política é um 
componente central nesta dinâmica, que não se esgota na consecução de crescimento 
econômico, tanto em termos de processos quanto em termos de instituições voltadas 
a estes objetivos. (BOSCHI, R.R.; GAITÁN, F., 2016, p. 512)
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Assim, a trajetória dos países e as políticas públicas são determinantes para a mudança 
na direção de um projeto de desenvolvimento com essas características, que supõe ainda a 
necessidade de coalizões de apoio, como um pacto social em torno deste entendimento. 

um projeto mais inclusivo, atendendo tanto aos setores do capital quanto do trabalho, 
seria fundamental para a formação de um pacto social. Adquire centralidade a eventual 
definição do desenvolvimento como um projeto de nação, legitimado por meio de 
instituições democráticas. Nesse sentido, novas arenas de negociação e participação, 
fruto da institucionalização e da ampliação da democracia, constituiriam vantagens 
comparativas. (BOSCHI, R.R.; GAITÁN, F., 2016, p. 525)

 Para os autores, o fortalecimento da capacidade estatal se expressa tanto nas áreas 
estratégicas para uma agenda de desenvolvimento- pautada nas políticas sociais, educação e 
formação técnica, investimento em ciência e tecnologia, capacidade de agenda internacional, 
política macroeconômica para o desenvolvimento- quanto na potencial habilidade para articular 
consensos em torno de uma agenda de desenvolvimento - articulação entre atores estratégicos, 
formação de coalizões de apoio, capacidade de lograr estabilidade de políticas.

 Ainda que o Brasil e a maioria dos países da América Latina tenham seguido os caminhos 
do Estado desenvolvimentista pautado exclusivamente pela economia em sua trajetória, este 
caminho cada vez mais vem sendo revisto, considerando os aspectos culturais e a reflexão 
do conceito de desenvolvimento.

RELAÇÃO ENTRE CULTURA E DESENVOLVIMENTO

  Em sua relação com o desenvolvimento, a cultura ganha novos contornos e contribui para 
aprofundar as reflexões, reforçando a ampliação dos horizontes para além do seu entendimento 
meramente econômico.

 Inicialmente, nas teorias de modernização do pós-guerra, a partir de 1950, a cultura é 
vista como limitadora do desenvolvimento, considerada obstáculo para a expansão economia 
e de infraestrutura (YOUSFI, 2007). Assim, a cultura como conjunto de traços e valores é 
vista como a voz do passado que inibe as sociedades a funcionarem no mundo moderno, algo 
desfavorável para expandir a sociedade industrial e o mercado econômico.

 Esta abordagem, da Teoria da Modernização trazida por Hèla Yousfi, assume que as 
culturas do terceiro mundo são uma barreira para a modernização e que para experimentar o 
progresso, os países em desenvolvimento, ou periféricos, deveriam abraçar a cultura moderna, 
ocidental. A teoria de modernização pode ser entendida desde a perspectiva do imperialismo 
cultural, destruindo culturas indígenas, identidades locais e buscando extrapolar a dicotomia 
entre tradição e modernidade.
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 Nesta abordagem, como vimos, o desenvolvimento é tratado meramente como 
desenvolvimento econômico. Culturas e identidades são usadas em favor do desenvolvimento 
econômico quando interessa e reprimidas quando não convém ao mesmo.

 A globalização chega para questionar todos esses padrões do pensamento da cultura 
moderna versus cultura tradicional no âmbito do desenvolvimento. A partir da globalização, 
passa-se a assumir a identidade e a organização social com significado contextual e as sociedades 
como mais fluidas, entendendo que os indivíduos selecionam ativamente suas identidades e 
relações sociais.

 Atualmente algumas correntes dentro das políticas públicas discutem a cultura como eixo 
fundamental para o desenvolvimento, amparadas por um novo olhar para além do econômico: 
seus objetivos incluem democracia, direitos humanos, emprego, saúde e justiça social.

 Nesse sentido, a relação entre cultura e desenvolvimento não é causal, mas múltipla 
e complexa. Estabelece-se uma relação dialética entre cultura e desenvolvimento, uma vez 
que ambos se afetam mutuamente, de tal forma que a cultura pode ser vista como objetivo 
e finalidade do desenvolvimento, e este, por sua vez, é produto da cultura. Em sua forma 
restrita, por exemplo, o desenvolvimento econômico tem como par uma ideia de cultura que 
naturaliza certos conceitos, de tal forma a ser vista como instrumento de progresso social, 
meio produtivo criativo, sustentável e não poluente. A noção progresso social, por exemplo, 
implica num aparente consenso em relação a determinado ethos humano. A produção da vida 
humana, ao contrário, é dinâmica e caótica e, portanto, a Cultura, como expressão dessa 
imanência, é portadora dos conflitos da existência humana, individual e coletiva. Progresso 
é uma noção naturalizada em torno da hegemonia neoliberal-capitalista de mundo e apenas 
dentro dessa narrativa totalizante a cultura pode ser vista como "instrumento de progresso 
social" de tal forma a construir e reforçar essa hegemonia.

Se entendemos o conceito de desenvolvimento como a aquisição da capacidade de 
participar efetivamente na construção de uma civilização mundial que prospera tanto material 
como espiritualmente, então podemos inferir que a cultura é determinante nesse processo e por 
conseguinte, não há um tipo único de desenvolvimento, mas vários. Ainda que haja avanço 
teórico, do ponto de vista empírico, muito poucos países conseguiram observar a relação entre 
desenvolvimento e cultura sob essa ótica e elaborar políticas públicas nesta direção.

 Marcos internacionais de organizações como a Unesco, Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), tratados como o da Diversidade Cultural da Unesco, 
Conferência Intergovernamental de Estocolmo e Seminário Internacional sobre Cultura e 
Desenvolvimento, ajudaram a estabelecer de maneira mais intrínseca esta relação e também a 
induzir internacionalmente o entendimento da cultura como uma política, que tem capacidade 
de impactar nesta noção mais ampla do desenvolvimento, defendendo sua institucionalização 
e entendimento como política pública.
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 Há uma série de limitações na formulação e avaliação das políticas públicas. Os 
governantes registram os limites de recursos econômicos e políticos, mas raramente registram 
as restrições culturais e subestimam sua importância. A cultura é crucial, uma vez que a 
linguagem, os símbolos instituídos, a imaginação do desejável e do possível em uma sociedade 
são limites para a ação pública.

 Para Alejandro Grimson (2014), a realidade social e a desigualdade não podem ser 
alteradas sem o entendimento do que somos "nós" e o que são "eles" e muitos avanços e 
conquistas podem se perder rapidamente se não estão calcadas num sentido mais profundo, 
cultural, de transformação social. O Estado negligencia que suas ações provocam efeitos 
culturais e que tudo o que é feito está regulado pela cultura.

 Assim, a cultura pode ser entendida como condição para o desenvolvimento, porque as 
principais variáveis que incidem no funcionamento da economia e da política se encontram nas 
dimensões culturais. Os "recursos humanos" de um país, marcados pelos valores, sentimentos, 
e significados do que é a democracia, a participação, a educação, o sentido de comunidade, e 
de justiça, por exemplo, são questões constitutivas de uma sociedade e determinantes para o 
seu potencial, seja qual for o sentido dado à palavra desenvolvimento. Com base na cultura, 
uma sociedade imagina o que é e o que deseja ser em uma condição específica (GRIMSON, 
2014).

 A cultura também pode ser entendida como instrumento para o desenvolvimento 
integral de cidades e países, uma vez que ocupa lugar de destaque no PIB dos países, sobretudo 
o setor criativo, movimentando cerca de 8% do PIB mundial segundo dados da UnCTAD 
(2013). Assim, a cultura é potencial e um meio crucial para o desenvolvimento em articulação 
com outros meios.

 No entanto, o uso exclusivamente instrumental da cultura como meio de desenvolvimento 
econômico desnaturaliza sua participação nesse processo de desenvolvimento, já que ela pode 
ser considerada um fim em si mesmo para o desenvolvimento, se este é compreendido como 
a realização da vida humana sob suas múltiplas formas e totalidade.

 No âmbito das políticas públicas, Alfons Martinell (2010) defende a necessidade de 
concretizar as formas de apresentar os impactos ou resultados da cultura para o desenvolvimento, 
tanto para orientar a intencionalidade da ação dos atores sociais que intervem neste campo, 
como para reclamar a especificidade de alguns desses resultados. No geral, para a discussão 
do impacto da cultura no desenvolvimento temos poucos dados, sistematizações indicadores 
e institucionalização que permita um estudo sério e profundo desta relação.

Neste contexto, ganha relevância a política pública para a justiça cultural. Para Alejandro 
Grimson (2014), a justiça cultural significa reduzir as diferenças em termos territoriais, étnicos, 
gênero e classe social. A justiça cultural é a revolução das classificações sociais e culturais para 
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que deixem de existir cidadãos de primeira e de segunda “categoria”. O conceito é diferente 
de “igualdade cultural” que aponta para a assimilação e homogeneização.

A justiça cultural é entender e assimilar a diferença das culturas, tratando em termos de 
direitos, políticas e comunicação estas culturas sem a distinção de maior ou menor valor. Esta 
justiça pressupõe um processo contínuo e complexo que entenda as diferenças culturais não 
como limitadores do desenvolvimento, mas como um desenvolvimento cultural democrático 
e igualitário. Nesse sentido, a cultura estaria no epicentro de uma possível reindustrialização, 
geração de renda e mecanismos de geração de maior igualdade social. Para isto, é necessário 
desconstruir noções evolucionistas e economicistas do desenvolvimento.

Quando entendemos a importância que a cultura tem para o desenvolvimento, assumimos 
sua relevância junto à política e a educação para melhorar o bem-estar coletivo e luta conta 
as dificuldades que a pobreza e desigualdade geram.

O PAPEL DA POLÍTICA CULTURAL

 A política pública de cultura deve ter como princípio então integrar diversos grupos 
culturais. Uma das estratégias é fomentar a produção comunitária por meio do aporte de recursos, 
sobretudo para as culturas populares e historicamente excluídas, revalorizando as distintas 
identidades étnico culturais e construindo redes interconectadas a partir da diversidade cultural. 
Assim, assumimos que toda a política cultural impacta na vida dos cidadãos e se a cultura é 
a expressão das diversas facetas da vida humana, então também as políticas culturais devem 
ressoar estas expressões visibilizando as relações assimétricas que atravessam os diferentes 
grupos culturais.

 Incentivar essas manifestações culturais potencializa o pensamento crítico e os sentidos 
da diferença, assim como sua compreensão e tolerância. Visibilizar os sujeitos e sua diversidade 
de cultural e seu modo de simbolizar e significar o mundo favorece o questionamento das 
relações de poder vigentes, atuando para a percepção na necessidade de um mundo mais 
igualitário.

 No âmbito da institucionalização, as políticas culturais constituem um campo de pesquisa 
próprio, resumido pela atuação do Estado no campo da cultura. São várias as classificações 
das políticas culturais, sendo as principais classificações do modelo clássico: as políticas de 
democratização da cultura e as políticas de democracia cultural. As primeiras são dedicadas 
a promover o acesso da população às atividades culturais e as segundas buscam, a partir da 
“socioantropologia” da cultura, valorizar e apoiar as práticas culturais populares e comunitárias.

 Segundo Nestor Garcia Canclini, como não há somente uma cultura legítima, a 
política cultural não deve dedicar-se apenas a difundir a cultura hegemônica, mas promover 



1876

o desenvolvimento de todas as culturas que sejam representativas dos grupos que compõem 
a sociedade.

 No Brasil, a trajetória da consolidação e institucionalização das políticas culturais pode 
ser compreendida resumidamente em três gerações: a primeira reúne as políticas de identidade 
nacional e de reconhecimento da diversidade. A segunda, políticas de proteção à indústria 
cultural nacional e políticas de economia criativa e a terceira geração com as políticas de 
democratização da cultura e políticas de democracia cultural (LIMA, 2013).

 Também as correntes ideológicas políticas podem ser consideradas como definidoras 
das políticas culturais em relação ao fomento estatal e sua proposta de desenvolvimento. Em 
relação às ideologias, podemos considerar três principais modelos (LIMA, 2013): o modelo 
liberal americano, baseado no sistema de renúncia fiscal para doação para fins privados, 
modelo social-democrata como ação direta do estado, e modelo social-democrata inglês 
com distribuição de recursos via editais. É preciso destacar que, em sua maioria, as políticas 
neoliberais consideraram as políticas culturais como gastos e apenas consideram sua dimensão 
instrumental para o desenvolvimento. É preciso recuperar a noção de que o incremento da 
autonomia e fortalecimento do simbólico, diminuindo a concentração de poder e que esta 
deve ser um fim em si mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O debate em torno da ideia de Cultura é fundamental para fazer frente aos desafios da 
sociedade contemporânea e para uma nova visão, mais inclusiva, sustentável e igualitária, do 
desenvolvimento. Vimos que, no campo teórico, muitos são os pensadores e autores, desde 
antropólogos a economistas, que vem elaborando entendimentos sobre o impacto da Cultura 
no Desenvolvimento, embora no campo das políticas públicas os avanços ainda sejam tímidos 
e a mensuração desse impacto ainda muito incipiente.

 De forma geral, e resumidamente, o debate sobre a relação entre cultura e desenvolvimento 
nos fornece pistas sobre os papéis que a cultura desenrola em relação à sociedade e ao 
desenvolvimento. É possível identificar, concordando em grande medida com Alfons Martinell 
(2010), ao menos sete campos distintos em que a cultura se vincula e fortalece o entendimento 
ampliado de desenvolvimento:

1) Contribui para a acumulação de conhecimento e entendimento humano, capazes de 
somar concepções de mundo variadas e manter o equilíbrio entre recursos humanistas 
e recursos tecnológicos;

2) Aprofunda os direitos fundamentais a partir da participação na vida cultural e a 
defesa dos direitos culturais e individuais;

3) Impacta diretamente no desenvolvimento socioeconômico e na criação de renda 
e bem-estar;
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4) A prática cultural e o acesso a seus benefícios permitem criar um clima cultural 
baseado na confiança mútua e de liberdade cultural e relações de respeito à expressão 
da diversidade;

5) Cultura tem uma função de capital humano como meio de obter poder e 
reconhecimento social e político;

6) A cultura incide no aumento das oportunidades sociais das pessoas, influi na 
educação, no emprego e no uso do tempo livre;

7) A cultura é imprescindível para se ter uma perspectiva integral do desenvolvimento 
sustentável.

Para que esta relação se revele essencial, como a entendemos, é preciso ampliar a noção 
do que significa desenvolvimento e do que significa cultura. Uma vez entendida a importância 
dessa relação, é preciso migrar esse entendimento do campo teórico para a práxis das políticas 
públicas na América do Sul, sobretudo no Brasil.
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AS POLÍTICAS CULTURAIS E O PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM MOÇAMBIQUE – 

1997 A 2014

Estêvão Justino Malevo1

RESUMO: O presente artigo tem como objectivo principal discutir o papel da 
política cultural de Moçambique no processo de desenvolvimento cultural. A partir 
de 1969 começa-se falar das políticas culturais em todos países do continente 
africano através das conferências realizadas tendo sido influenciadas pela França, 
país que iniciou com estas temáticas. Em termos metodológicos este constitui um 
“desk study” e baseou-se na leitura de vários documentos que debruçam sobre a 
temática em questão. Este artigo revela que a política cultural de Moçambique 
apresenta lacunas no que concerne a regulamentação da sua operacionalização, 
como também não apresenta os aspectos socioculturais das comunidades locais. 
Outrosim é o facto da falta de clareza no que tange à distribuição dos orçamentos 
aos sectores atinentes à cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Culturais, Desenvolvimento Cultural, Moçambique.

INTRODUÇÃO 

As políticas culturais são um instrumento que regula a actividade dos Governos 
na sua articulação com os demais intervenientes na promoção e desenvolvimento da 
cultura de um indivíduo, comunidade e de um país no seu todo. Neste artigo pretendo 
discutir o papel da política cultural de Moçambique no processo de desenvolvimento 
cultural entre 1997 a 2014.

Escolhi este período pelo facto de 1997 ter sido o ano da aprovação da Política 
Cultural de Moçambique e 2014 por ter sido o ano que foi realizada a 8ª edição do 
Festival Nacional da Cultura, o que pressupõe fazer-se uma abordagem sobre que 
contributos há no processo do desenvolvimento cultural em Moçambique. Da leitura 
feita dos documentos normativos atinentes às políticas culturais em Moçambique 
constatou-se que as mesmas têm perspectivas teóricas interessantes para as artes 
1  Licenciado em Gestão e Estudos Culturais pelo Instituto Superior de Artes e Cultura – ISArC; 
Docente de Animação Sociocultural; Desenvolvimento Cultural e Mediação Cultural na mesma 
instituição e é ainda membro da comissão cientifica. Colaborador do Livro intitulado: Animação 
Sociocultural, Desenvolvimento Local e Lideranças Locais em Moçambique. Email – emalevo@
gmail.com  
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e cultura, daí nos ter despertado o interesse de discutir sobre elas. No entanto, estas não nos 
apresentam de forma clara a forma como o processo de desenvolvimento cultural poderá 
ser alcançado o que nos levou a ter uma ideia de discutir de forma mais aprofundada sobre 
esta temática neste pequeno texto. Portanto, a discussão que se pretende levar a cabo neste 
texto é um grande desafio na concretização teórica da essência cultural em Moçambique e no 
contributo das políticas culturais para o desenvolvimento cultural do país.

  

AS POLÍTICAS CULTURAIS E O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL EM MOÇAMBIQUE

Vamos começar esta abordagem olhando para a visão de alguns autores sobre as 
políticas culturais. (COELHO, 1997), olha para a política cultural como sendo “conjunto 
de programas de intervenção realizadas pelo estado, instituições civís, entidades privadas 
ou grupos comunitários com objectivo de satisfazer as necessidades culturais da população 
e promover o desenvolvimento das suas representações simbólicas”. Prosseguindo, Coelho 
refere ainda que a realização de políticas culturais pode ocorrer segundo a iniciativa própria 
do Estado ou em resposta a demandas da sociedade.

Porém, a última abordagem deste autor remete-nos a uma percepção de que a criação 
de uma política cultural deve olhar naquilo que são as necessidades, criatividades e anseios de 
uma dada sociedade o que na Constituição da República de Moçambique não vem plasmado. 
Sendo um país tão vasto que Moçambique é, devia-se liberar aos governos provinciais e 
municipais a criar por iniciativa própria as respectivas políticas culturais para responder as 
necessidades locais. Com isso não significa que deveriam desrespeitar a lei mãe do país, no 
caso a Constituição da República e a respectiva Política Cultural de 1997.

Por Política Cultural pode ser entendida ainda como um “conjunto de iniciativas e 
medidas de apoio institucional sistemático desenvolvido pela administração pública ou 
instituições civis, grupos comunitários e empresas privadas na perspectiva de orientar 
o reconhecimento, a protecção e o estímulo ao desenvolvimento simbólico material e 
imaterial de determinada sociedade ou grupo social”. (FELIX, & FERNANDES, 1997).

A definição da política cultural em alusão acima consagra o apoio institucional 
sistemático desenvolvido pela administração pública ou instituições civís no que concerne ao 
reconhecimento e protecção do desenvolvimento simbólico material e imaterial de determinada 
sociedade, o que de certa forma se equipara à política cultural vigente em Moçambique, dada 
a sua dimensão e determinação das medidas de apoio financeiro e dos procedimentos que se 
seguem na estimulação do público sobre a sua participação cultural. 

Reflectindo nos vários conceitos e olhando na realidade do dia-a-dia dos produtores 
culturais e sua relação com os consumidores podemos perceber que uma política cultural bem 
elaborada e estruturada pode contribuir em larga medida no processo de desenvolvimento 
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de um país. Como pode-se entender no conceito da Política cultural onde nos diz que trata-
se de “um conjunto de práticas sociais, conscientes e deliberadas, de intervenção ou não, 
tendo como objecto satisfazer certas necessidades culturais, pelo uso sustentável de todos 
os recursos materiais e humanos de que uma sociedade dispõe no momento considerado”.

Podemos associar os aspectos trazidos pela UNESCO nas várias conferências pan-
africanos realizadas onde iam se discutindo aspectos culturais, de onde foram destacados 
alguns pontos:

Os artistas, os intelectuais, os movimentos de libertação de África, os grupos políticos, 
vêem a cultura como um instrumento de luta contra a política de assimilação e de 
opressão colonial da sua cultura. Estes proporcionaram o desenvolvimento de diversos 
movimentos (como a associação de intelectuais, especialmente de cultura Bantu; 
os grupos de negritude; a Associação Cultural Senegalesa, etc.) e a organização da 
conferência que ofereceu um fórum de reflexão, a saber, o Primeiro e o Segundo 
Congresso de Escritores e Artistas Negros, que tiveram lugar respectivamente em 
París (1956) e em Roma (1959), (DIOUF, 2000, p. 3). 

De tal modo que, no momento da ascensão à independência, já existiam os conceitos 
fundamentais que serviam como base para o desenvolvimento das políticas culturais africanas. 
Todas as religiões desempenharam um papel importante neste processo e começaram a construir 
uns sistemas culturais e opções políticas e ideológicas (por exemplo, os países francófonos, 
com o povo de França elaboraram políticas de desenvolvimento cultural; os países anglófonos 
puseram em ênfase na promoção de iniciativas artísticas; os regimes marxistas consideraram 
a cultura como o instrumento da ideologia do Estado.) (idem).

Este aspecto de definição de políticas culturais logo após a independência, não se 
escapou em Moçambique, como refere (SILIYA, 1996,) pode-se, pois, reafirmar que a política 
cultural do Estado moçambicano, após a independência nacional e, mais concretamente, 
aquela que existiu no período da primeira República, vem contida no conjunto de orientações 
e recomendações de várias reuniões do Partido Frelimo2, dos seus documentos específicos e 
em discursos dos seus dirigentes o que a seguir pode-se ver:

“Criar comissões para recolha e estudo de todas as manifestações culturais do país, 
baseando-se na vida do nosso povo, antes do colonialismo, durante a luta armada 
de libertação nacional, a derrota do colonialismo, na luta clandestina, a derrota do 
colonialismo e as experiências adquiridas até ao momento presente. Incrementar o 
intercâmbio cultural a nível nacional e internacional.“A cultura moçambicana, na sua 
verdadeira expressão e autenticidade, deverá ser valorizada. Não podemos falar da 
consolidação da nossa independência, sem falarmos da consolidação da nossa cultura”.
(SILIYA, 1996).

Num dos discursos de Samora Machel3, após a independência nacional, afirmou muito 
claramente que a luta armada de libertação nacional foi um acto de libertação cultural e de 
formação da personalidade moçambicana como a seguir pode-se ler:
2  Partido que orientou a luta de Libertação Nacional e que governa Moçambique independente até ao 
momento. 
3  Primeiro Presidente de Moçambique independente.
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“A nossa luta foi para a libertação nacional e independência de Moçambique, para 
a reconquista da nossa personalidade destinada, destruída pelo colonialismo, da 
personalidade moçambicana, para o desenvolvimento da cultura que era desprezada 
em Moçambique, cultura que era proibida aqui, em Moçambique, porque era uma 
dança de animais, dança de selvagens, dança de pagão, de gente não civilizada”, 
(SILIYA, 1996).

Portanto, pode-se notar que todos estes discursos e decisões tomadas em conta ao longo 
desse período, mesmo tendo sido na altura em que as conferências africanas sobre as políticas 
culturais orientavam aos estados membros a criarem as respectivas políticas culturais, em 
Moçambique ainda não tinha sido criado um intrumento legal que orientasse o sector cultural. 
Daí que as orientações todas vinham ou saiam de um partido e do partido para o estado e do 
estado para o povo. Ora, este modelo de orientação cultural implementado nesse período, nos 
dá entender que assentava-se apenas nos aspectos que eram do interesse prioritário do partido 
que dirigia o país. Isto no sleva a perceber que há vários aspectos que podem ter escapado ao 
longo do tempo, dado o modelo na outrora adoptado.

Segundo (SILYA, 1996), “uma política cultural dum país constitui um conjunto de 
linhas – mestras, de orientações teóricas, de acções e actividades que um determinado país 
deseja realizar no âmbito do desenvolvimento global da sociedade e, neste caso concreto, no 
domínio da cultura”. 

É olhando para este aspecto referenciado pelo autor que se achou importante fazer 
esta abordagem sobre o contributo das políticas culturais em Moçambique, que no nosso 
entender, são mais pertinentes no processo do desenvolvimento cultural de um país. Aliás, 
em todas sociedades, todas as áreas afins têm de ser reguladas por uma lei, de modo a seguir 
uma direcção compatível e adequada de forma a orientar todos os actores da sociedade. 

A Constituição da República de Moçambique “estabelece o princípio segundo qual o Estado 
promove o desenvolvimento da cultura e personalidades nacionais e garante a livre expressão das 
tradições e valores culturais da sociedade moçambicana” (MEC, 2007, p.39). 

A intervenção do Estado no desenvolvimento cultural guia-se por uma política cultural 
cujos pressupostos se encontram estabelecidos na Constituição da República, na lei do 
Património Cultural, nas recomendações da primeira Conferência Nacional sobre a Cultura e 
no Programa Quinquenal do Governo para o sector da Cultura, nas experiências de Governação 
moçambicanas e universais (Idem).

Segundo (OCPA4, 2009), os pressupostos das políticas culturais apresentados ao longo 
da realização da II Conferência Nacional sobre a Cultura afiguram-se no: 

•	 Desenvolvimento Sociocultural; 

•	 Crescimento do movimento cultural enquadrado nas associações culturais e; 

•	 Dinâmica da Globalização cultural. 
4  Observatório das Políticas Culturais em África.
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Tendo em conta os pressupostos das políticas culturais acima referidos podemos aferir 
que é necessário criar políticas culturais que garantam o desenvolvimento cultural de uma 
sociedade, baseando-se nas necessidades locais e pontuais de uma dada sociedade. Com efeito, 
a criação dessas políticas culturais viradas ao desenvolvimento cultural deve estar alicerçados 
às associações culturais que tem desempenhado um papel preponderante ao desenvolvimento 
de um país. Não obstante, as políticas de desenvolvimento, não devem ser criadas e funcionar 
sem, no entanto, respeitar os princípios básicos do desenvolvimento global.

“A cultura africana deve ressuscitar-se das suas origens, e adaptar-se ao mundo 
moderno, pondo em contacto com a ciência e a tecnologia para desenrolar, assim 
suas capacidades operativas, já que nelas a tecnologia progride pela acumulação, e a 
cultura deve impor a criação e fidelidade. Todos os meios para conseguir este objectivo 
deviam pôr-se em movimento” (OCPA, 2009).

Os participantes da segunda conferência nacional sobre a cultura coincidem ao dizer 
que, existe uma necessidade de criar as políticas culturais nos países africanos. Criticaram a 
dispersão de esforços e iniciativas, a ausência de políticas coerentes e insuficiência de fundos 
disponíveis para actividades culturais, que poderiam garantir o desenvolvimento deste sector.

Este ponto apresentado pelos participantes desta conferência, de ponto de vista a 
realidade africana, em Moçambique verifica-se com maior evidência, pois, há fragilidade na 
disponibilização de fundos para o financiamento das actividades culturais. 

Aliás, podemos observar na comparação abaixo sobre financiamento ao sector da 
cultura em Moçambique nos anos de 2008 e 2009. De referir que para obter esta informação 
recorremos ao portal do Governo de Moçambique5. Esta informação diz respeito ao orçamento 
do Estado ao extinto Ministério de Educação e Cultura nos anos em referência:

Unidade: 10^3MT

Ordem            Designação                          Ano 2008                                 Ano 2009
1. Orçamento Global                      28.875.705,43                         72.238.478,39
2. Orçamento da Educação                  650.251,88                           5.779.053,97
3. Orçamento da Cultura                         8.061,59                              216.088,96
4. Total de Educação e Cultura           650.313,47                        5.995.142,93

Deste orçamento nos anos em referência mostra-se claramente que o sector da Educação 
consumiu maior parte do valor destinado a este Ministério sendo, no entanto, em 2008 2,25% 
do orçamento global do estado, tendo o sector da cultura ter recebido e gasto apenas 0,03% 
no mesmo período. No que refere ao ano de 2009, o sector da Educação conseguiu um valor 
correspondente a 8% do Orçamento global do Estado, tendo o sector da Cultura ficado com 
0,3%.

5 www.portaldogoverno.gov.mz. Acessado aos 14.12.2016  pelas 14:28 horas.

http://www.portaldogoverno.gov.mz
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Fazendo uma análise comparativa do valor atribuído aos sectores da Educação e da 
Cultura, nota-se que, em 2008, a Cultura ficou com um valor irrisório correspondente a 1,22%, 
ficando engolido pela Educação os restantes 98,78%. No ano de 2009, o orçamento alocado 
para os dois sectores, coube à Educação um valor correspondente a 96,40% e à Cultura os 
remanescentes 3,60%.

Partindo do exemplo que acima apresentamos sobre a distribuição orçamental dos dois 
sectores, mostra-nos que temos um grande desafio de mudança do estado das coisas como se 
encontram. Isto mostra claramente o que temos escutado com frequência e de forma equivocada 
nos bastidores que o sector da cultura é aquele que não produz nada estando apenas a gastar 
montes de dinheiro e não traz nenhum rendimento para o estado. Daí que se pensa não haver 
necessidade de investir neste sector. 

Ao nosso entender trata-se de um equívoco pois, tratando-a como deve ser, as artes 
e cultura são verdadeiros motores do desenvolvimento económico e social, como reconhece 
(BRAULT, 2005) no seu artigo6.

Essas diferenças orçamentais nos levam a dizer que esta situação tem a ver com o 
facto de haver falta do reconhecimento do importante papel que desempenha a cultura e as 
actividades culturais na vida social e política, assim como no desenvolvimento económico 
dos países africanos e não só.

No nosso entender as artes e cultura são um motor para o desenvolvimento da cultura 
a partir do momento que existe o sector da produção artístico e posterior comercialização 
dos produtos artístico-culturais, o que pode-se resumir nas denominadas indústrias culturais. 
Do ponto de vista político, a cultura contribui no desenvolvimento da personalidade africana 
e na unificação do continente, sendo que do ponto de vista social, trata-se de um elemento 
chave para a restauração da estabilidade psicológica e sociológica dos africanos, afectados 
pela tensão entre a civilização tecnológica nas culturas africanas. 

Na senda deste processo, foram organizadas várias Conferências de Harmonização 
das Políticas Culturais Africanas (Libreville, 1974 e Freetown, 1975), onde participaram 
os ministros de cultura e despertos, convocados pelo Instituto Cultural Africano-Mauritano 
(ICAM, Dakar), em nome da OUA. 

Quanto aos princípios fundamentais da política cultural para África, em ambas as 
conferências recomendou-se unanimemente que as políticas culturais devem basear-se nos 
seguintes princípios e objectivos:

•	 A reabilitação da cultura africana;

•	 O fortalecimento da dignidade dos africanos;

•	 A promoção da base popular da cultura e motivação das massas;

•	 A liberação do povo africano, da própria cultura, todavia, face ao domínio colonial;

6  “The Arts and Culture as New Engines of Economic and Social Development”, Policy Options – 2005
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•	 A busca de valores reprimidos pela colonização;

•	 A educação das massas e da elite das culturas africanas para unificar as classes sociais;

•	 A ilusão do estancamento cultural mediante a introdução dos elementos selectivos da cultura 

estrangeira;

•	 A unidade da compreensão entre os africanos;

•	 A integração do desenvolvimento cultural nos planos de crescimento económico.

Nestes pontos, pode-se olhar para o levantamento das manifestações culturais, com 
vista a criar um inventário e promovê-los a nível nacional e estrangeiro. Pode-se considerar 
este como sendo um passo dado no seguimento da valorização da cultura em Moçambique. 
Aliás, importa aqui referir que logo após a independência nacional, foram desencadeadas 
várias acções tendentes à recolha das manifestações artistico-culturais, que culminaram com 
a realização do 1º Festival Nacional da Dança Popular no ano de 1979.

A exibição das danças e outras actividades culturais locais após a independência 
nacional foi uma das formas encontradas para a busca da identidade cultural e o respectivo 
fortalecimento.

Essencialmente esta foi uma forma que se encontrou para a libertação da cultura popular 
moçambicana face ao domínio colonial.

A recolha das manifestações culturais e da respectiva exibição em diversos fóruns foi 
um projecto de um grupo de governantes que tinham uma sensibilidade pela cultura pois, 
volvidos alguns anos, esse projecto passe expressão faliu. Aliás, é importante referir que 
alguns dos locais importantes para exibição destas manifestações artístico-culturais foram 
destruídos com objectivo de erguer empreendimentos comerciais como hotéis, supermercados, 
etc. pertencentes a um punhado de políticos nacionais e os seus parceiros. Mas esta falta de 
sensibilidade cultural não termina por aqui, pois tem se verificado em cada dia que passa a 
destruição de edifícios que constituíam património cultural de uma nação chamada Moçambique. 

Destes constrangimentos todos surgem sempre uma daquelas perguntas que nunca as 
conseguimos responder, será que um dia poderá se ter uma política cultural que esteja ligada 
ao desenvolvimento cultural enquanto as coisas estiverem desta maneira? Esta questão é 
mesmo para reflexão.

Voltamos à nossa análise, referindo que das prioridades acordadas pelos ministros de 
cultura em África ao longo das conferências africanas sobre a criação das políticas culturais, 
em Moçambique só criou-se a política cultural em 1997, portanto, 22 anos depois de alcance 
da independência, o que a nosso ver deixou-se muito tempo passar e automaticamente alguma 
coisa ia por seu turno se esquecendo do que foram as orientações definidas pelos ministros 
participantes dessas conferências.
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Com vista a democratização da cultura, foram deixadas as seguintes prioridades (DIOUF, 
2002):

•	 Integrar os valores culturais e línguas africanas na educação e os programas literários;

•	 Apoiar e proteger aos artistas, artesãos e criadores de obras culturais;

•	 Harmonizar o desenvolvimento cultural e económico, assim como as políticas culturais e 

económicas;

•	 Produzir bens culturais a um preço reduzido e acessível a todo o mundo;

•	 Organização de festivais e competições, criação de companhias artísticas.

Os representantes dos governos africanos que participaram desta conferência declararam 
que a identidade cultural constitui o pilar para a independência e a construção das nações 
africanas modernas. É necessário reconhecer as responsabilidades dos Estados africanos 
relativas à definição das políticas culturais nacionais. As mesmas devem ser adaptadas às 
necessidades políticas e decididas no âmbito político, económico e social. Afirmaram ainda 
mais a sua determinação de implantar políticas culturais ou intensificar as já existentes com 
este fim, tendo em conta a interacção das mesmas com as outras políticas relativas a educação, 
ciência e tecnologia, comunicação e meio ambiente, entre outros temas. 

Naturalmente que a projecção das políticas culturais em Moçambique deve-se ter 
em conta as identidades culturais locais, suas especificidades, ou seja, os factores sociais e 
culturais das comunidades constituem meios para o desenvolvimento igual a todo produto 
interno bruto privilegiado em outros sectores económicos e que são considerados produtivos.

Nesta observação sobre as prioridades a ter em conta no processo da democratização 
cultural, fala-se de integrar os valores culturais e línguas africanas na educação e os programas 
literários. Neste ponto pode-se afirmar que a partir do ano de 2003 introduziu-se a educação 
bilingue nas escolas primárias. Porém, para nós esta integração não é suficiente dado que 
não se dá em todas escolas quer urbanas como rurais. O que no nosso entender esta falta de 
integração retarda igualmente o processo de desenvolvimento cultural. Quer dizer com isto 
que as línguas locais constituem um meio de desenvolvimento cultural local das comunidades.

No que concerne a organização dos festivais, competições culturais, Moçambique tem 
estado a organizar esses eventos, contudo, não está claro de que forma as comunidades locais 
podem participar desses eventos como forma de melhorar a qualidade das suas vidas através 
dos mesmos. E o que temos estado a notar é que no final de cada festival as comunidades 
locais continuam com as mesmas condições de sempre. 

Portanto, não há clareza no que concerne ao alcance do desenvolvimeno cultural 
impulsionado pela realização dos festivais nacionais de cultura em Moçambique.
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Revisitando a Politica Cultural de Moçambique e Estratégias da sua implementação 
no que diz respeito às fontes de financiamento à actividade cultural, constatamos as seguintes:

•	 As dotações orçamentais;

•	 As doações da FUNDAC (Fundo Nacional de Desenvolvimento Artístico e Cultural);

•	 As receitas provenientes da aplicação da Lei de Protecção do Património Cultural e de outros 

dispositivos legais sobre a matéria;

•	 As contribuições de sectores não-governamentais, comércio, indústria, organizações internacionais 

e intergovernamentais; e

•	 As doações de indivíduos e outras receitas legalmente estabelecidas.

Dos vários instrumentos e mecanismos legais estabelecidos com objectivo dentre 
outros, de assegurar a existência de canais para o fluxo de apoios ao desenvolvimento cultural 
constam ainda: a Lei do Mecenato; Do Regulamento de Espectáculos e de Aposição do Selo 
nos Fonogramas, só para dar alguns exemplos. 

O que se tem verificado é que a aplicabilidade destes instrumentos não é acompanhada 
pela transmissão e sensibilidade de todos governantes em forma de passagem do testemunho 
de uns para os outros. Aliás, vezes há em que alguns governantes nem se quer querem saber 
da existência destes instrumentos, pois como referimos acima, este sector só é visto como 
aquele que apenas consome e gasta dinheiro e não produz nada. Olha-se ainda para este 
sector como sendo aquele que só serve para ambientar os governantes quando visitam uma 
determinada comunidade e termina por aí. O resto não se tem em conta. Ao nosso entender 
havendo uma vontade política de aplicação destas leis o desenvolvimento cultural não seria 
visto como utopia tal como se apresenta hoje.

Estes pontos levantados acima, encontram se com uma fraca aplicação devido a ausência 
de uma clareza na forma como essas receitas serão canalizadas ao sector da cultura de modo 
a facilitar o financiamento referido à cultura.

No ponto nº 7.1 da Politica Cultural sobre as Casas de Cultura e Centros Culturais, 
refere-se, que a Casa de Cultura é a instituição de base de desenvolvimento do 
trabalho artístico na Comunidade. As actividades das Casas de Cultura são diversas 
e desenvolve-se desde a iniciação e educação artística aos círculos de interesse; 
realização de festas populares e celebração de datas nacionais; espectáculos e concertos 
de diferentes expressões artísticas; debates, concursos e festivais; exposições de arte, 
artesanato, fotografia; ou sobre qualquer outro tema. Por isso, o Estado promove e 
apoia a organização de Casas de Cultura nas capitais provinciais, nas sedes distritais 
e nos grandes aglomerados populacionais.(MEC, 2007, p.39).

No entanto, estas instituições para o cumprimento e materialização do que foi levantado 
no ponto em referência tem sido de forma deficitária, pois deparam-se com problemas de 
orçamento como vimos nos referindo ao longo do texto.
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Outro facto é que as casas de cultura não foram instaladas em todos distritos e Províncias 
moçambicanas o que nos leva questionar, será que o almejado desenvolvimento cultural a ser 
promovido por estas casas constitui uma utopia ou faz parte dos bonitos discursos políticos 
que nos foram habituados em Moçambique?

Obviamente, que há uma necessidade de se mudar a visão que se tem sobre a cultura no 
sentido de se garantir que estes pontos sejam realizados de modo a se garantir um desenvolvimento 
cultural que se vem almejando. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como considerações finais desta apresentação podemos dizer que o desenho e definição 
das políticas culturais para o desenvolvimento cultural dependem das opções de organização 
e de desenvolvimento socioeconómico do país. 

Constatamos que das políticas definidas falta um regulamento que possa definir critérios 
de como elas podem garantir o desenvolvimento cultural na sociedade moçambicana. 

Na nossa opinião, a definição das políticas culturais para o desenvolvimento cultural 
deve ter em conta os aspectos socioculturais das comunidades locais moçambicanas, pois é 
um dos aspectos ou lacunas que verificamos nas políticas culturais de Moçambique.

As políticas de financiamento ao sector da cultura precisam ser claras de modo a se 
garantir um melhor esclarecimento de como serão canalizadas as receitas colectadas para 
assegurar o desenvolvimento cultural em Moçambique. Portanto, a falta de Regulamento 
especifico que obriga às autoridades encarregues pelas cobranças de impostos para a posterior 
canalizá-las ao sector da cultura é o maior empecilho com que se depara esta área.

A distribuição desequilibrada do orçamento de estado (O.E) entre sectores do mesmo 
estado é outro ponto que podemos encontrar nas nossas leituras o achamos que devia ser revista 
de modo a criar um equilíbrio e valorização de todos pois, ambos são produtivos e metem 
receitas ao PIB nacional. Ou seja, deve-se olhar o sector da Cultura como sendo prioritário 
no financiamento, pois, este garante e impulsiona o desenvolvimento de um país desde que 
tal seja feita de acordo com a real situação ou com medidas adequadas e claras.
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DESENVOLVIMENTO E POLÍTICA CULTURAL: 
REFLEXÕES DE CELSO FURTADO NO CAMINHO DO 

MINISTÉRIO DA CULTURA

Bruno Borja1

RESUMO: Amplamente reconhecido como um dos economistas mais importantes 
da história brasileira, Celso Furtado ainda é pouco conhecido por suas reflexões 
no campo da política cultural, mesmo tendo sido ministro da cultura. No intuito 
de resgatar e apresentar a originalidade de seu pensamento na área, o artigo busca 
analisar de forma sintética suas reflexões sobre desenvolvimento e política cultural. 
Primeiro, será tratada sua obra anterior ao Ministério da Cultura, onde o núcleo 
se concentra na relação entre cultura e desenvolvimento. Num segundo momento, 
serão abordadas suas reflexões especificamente sobre política cultural, a partir de 
suas intervenções políticas, já no caminho do Ministério.

PALAVRAS-CHAVE: Celso Furtado, Cultura, Desenvolvimento, Política Cultural, 
Ministério da Cultura.   

“Este Ministério simboliza, de alguma forma, a Nova República. [...] 

Tem-se dito que em um país pobre como o nosso não cabe um Ministério da Cultura. 

Penso exatamente o contrário.”

“Trata-se, em síntese, de defender a liberdade de criar,

certamente a mais vigiada e coatada de todas as formas de liberdade.”

Celso Furtado

1 INTRODUÇÃO

Amplamente reconhecido como um dos economistas mais importantes da 
história brasileira, Celso Furtado ainda é pouco conhecido por suas reflexões no 
campo da política cultural. Mesmo tendo assumido o Ministério da Cultura (MinC) e 
dedicado grande parte de sua obra teórica e histórica para construir uma interpretação 
original sobre a relação entre cultura e desenvolvimento, ainda paira sobre ele o 

1  Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Pesquisador do 
Coletivo Marxista da Rural (MAR/UFRRJ). Email: borja.bruno@gmail.com
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estigma do economista, bloqueando, por vezes, uma compreensão mais totalizante de sua 
trajetória. 

No intuito de resgatar e apresentar a originalidade do pensamento de Furtado, o artigo 
busca analisar de forma sintética suas reflexões sobre desenvolvimento e política cultural. 
Primeiro será tratada sua obra anterior ao ministério, onde o núcleo das reflexões se concentra 
na relação entre cultura e desenvolvimento, com destaque para o papel da modernização e da 
dependência cultural no processo de desenvolvimento dos países dependentes, dificultando 
a afirmação criativa de sua identidade cultural. 

Num segundo momento serão abordadas suas reflexões especificamente sobre política 
cultural, já no caminho do Ministério. Partindo de intervenções de caráter mais político, será 
acompanhada a evolução de sua concepção de política cultural, chegando numa síntese durante 
a gestão do MinC, com destaque para os temas da produção cultural, da dimensão cotidiana da 
cultura e da relação entre patrimônio e criatividade. Assim, poderá ser observada sua posição 
frente às diretrizes fundamentais de uma política cultural democrática, com uma contundente 
defesa da necessidade do Ministério da Cultura. 

2 CULTURA E DESENVOLVIMENTO: REFLEXÕES ANTES DO MINISTÉRIO

Analisando a obra teórica e histórica de Celso Furtado, vemos que sua primeira 
grande reflexão sobre a relação entre cultura e desenvolvimento aparece no livro Dialética do 
Desenvolvimento (1964). Reivindicando a dialética como método de análise, tenta conciliá-la 
com a abordagem antropológica sobre os processos de mudança social. Busca, com isso, uma 
análise sistêmica da cultura. Extraindo do pensamento dialético a ideia de que o todo não pode 
ser explicado pela análise isolada de suas distintas partes, defende que sejam reconstituídas 
as relações de interdependência entre os elementos materiais e não-materiais, de modo a 
visualizar a cultura como um sistema.

A abordagem adotada por Furtado do processo de desenvolvimento das forças produtivas 
assume a relação entre acumulação de capital e progresso técnico como o ponto central. Também 
é notória a grande importância dada pelo autor à tecnologia, tanto como elemento transformador, 
quanto como instrumento de poder2. Isto fica explícito na forma como interpreta a concepção de 
Marx acerca do desenvolvimento, identificando na tecnologia o fator determinante das relações 
sociais de produção e do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, a tecnologia como 
fator decisivo da constituição da estrutura econômica e social – e, com isso, preponderante 
no processo de desenvolvimento histórico da sociedade. 

Daí então aproxima esta perspectiva ao conceito antropológico de mudança social, em 
especial através da noção de herança social, segmentada entre cultura material e cultura não-

2  Sobre o desenvolvimento das forças produtivas e o papel da tecnologia enquanto instrumento de poder, 
ver Borja (2009; 2013a)
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material. Afirma também que na época presente são as transformações constantes na cultura 
material que impelem o restante da vida social a modificar-se, logo são o foco da mudança 
social3. 

Conjugando esta abordagem antropológica com a concepção do processo de 
desenvolvimento histórico apropriada de Marx, Furtado pretende formular um sistema de 
cultura. Isto é, analisar a partir de uma dinâmica processual o impacto do contínuo fluir de 
inovações tecnológicas sobre os demais elementos da cultura, ressaltando a interdependência 
entre os elementos materiais e não materiais. Com o sistema de cultura em mente, destaca que 
as mudanças introduzidas na cultura por inovações tecnológicas nos processos produtivos têm 
características peculiares, que lhes conferem maior dinamismo, tendendo a gerar reações em 
cadeia. Assim, um novo processo produtivo pode aumentar o produto social e o excedente, 
influindo tanto sobre a organização da produção quanto sobre a forma de distribuição da 
renda, com repercussões, portanto, nas relações sociais de produção e na estrutura de poder.4 

No caso específico do subdesenvolvimento, esse processo de ajustamento da estrutura 
social ao fluxo constante de inovações tecnológicas adquire uma série de peculiaridades, uma 
vez que as grandes mudanças na cultura material são assimiladas diretamente do centro do 
sistema capitalista mundial, sem conexão direta com o sistema de cultura local. 

A partir de meados dos anos 1970, Furtado inicia uma série de trabalhos onde a relação 
entre cultura e desenvolvimento será explicitada. Em O Mito do Desenvolvimento Econômico 
(1974) sua interpretação histórica subsidiou a formulação dos conceitos de modernização e 
dependência cultural. A inserção dos países da América Latina, como primário-exportadores, 
na divisão internacional de trabalho formada após a revolução industrial inglesa do século 
18, teria provocado aumentos de excedente no sistema econômico periférico. Ali onde o 
excedente gerado foi parcialmente apropriado pelas classes dirigentes locais houve uma rápida 
diversificação dos padrões de consumo, em benefício destas classes, mediante a importação 
de bens de consumo final. 

A existência de uma classe dirigente com padrões de consumo similares aos de países 
onde o nível de acumulação de capital era muito mais alto e impregnada de uma 
cultura cujo elemento motor é o progresso técnico, transformou-se, assim, em fator 
básico na evolução dos países periféricos. [...] Chamaremos de modernização a esse 
processo de adoção de padrões de consumo sofisticados (privados e públicos) sem o 
correspondente processo de acumulação de capital e progresso nos métodos produtivos. 
(FURTADO, 1974, p. 80-81)

A modernização da sociedade através da importação de bens de consumo, sem a 
correspondente diversificação do aparelho produtivo, seria o ponto central da dependência 
tecnológica. Esta assumiria toda sua amplitude durante o processo de industrialização por 

3  Sobre a influência da antropologia no pensamento de Furtado, ver Bolaño (2015)
4  Deve-se ressaltar, contudo, que a cadeia de transmissão apresentada constitui somente uma das 
possibilidades da mudança social, sendo de relevante importância o caminho inverso, onde mudanças na cultura 
não-material influem sobre a cultura material.
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substituição de importações, sendo entranhada no sistema industrial. Isto é, tendo como 
objetivo reproduzir internamente os produtos industrializados antes importados, não haveria 
outra solução senão adotar também os métodos produtivos vigentes nos países centrais. De tal 
modo, a dependência tecnológica seria aprofundada para a dimensão dos processos produtivos. 

A tentativa dos países periféricos em mimetizar o sistema industrial originário do centro 
do capitalismo mundial, onde o nível de acumulação de capital é muito mais elevado, levaria, 
em última instância, à reprodução ampliada da dependência. Na verdade, Furtado propõe que 
não se trata simplesmente de uma questão tecnológica, mas que almejar reproduzir o modo 
de vida, os produtos consumidos, as formas de produção, configuraria sim uma dependência 
cultural.5  

Assim, a forma de utilização do excedente, tida como elemento fundamental da reprodução 
social, ficaria condicionada pela dependência cultural, limitando o escopo de possibilidades 
dos países dependentes. Suas classes dirigentes, que se apropriam de parcela significativa 
do excedente gerado, se identificariam cultural e ideologicamente com as classes dirigentes 
do centro capitalista, orientando o sistema econômico no sentido de reproduzir as formas de 
vida mais “desenvolvidas”. Nisto residiria o “mito do desenvolvimento”, já que esta tentativa 
levaria ao aumento da concentração de renda e das desigualdades sociais, reproduzindo a 
dependência em escala ampliada.

Aqui fica patente a assimilação por parte de Furtado de algumas críticas que sofreu 
dos teóricos da dependência.6 Nesta linha, argumenta ser a convergência de interesses entre a 
burguesia local – empenhada em manter altas taxas de exploração – e a burguesia dos países 
centrais – interessada em ampliar os mercados para o fluxo constante de novos produtos – a 
fonte de reprodução da dependência. Tanto na fase primário-exportadora, quanto no processo 
de substituição de importações, ou mesmo no momento subsequente de internacionalização do 
mercado interno, já que a adoção de padrões de consumo modernizados facilitou a penetração 
das empresas multinacionais.

Aprofundando a pesquisa sobre a formação histórica do subdesenvolvimento, Furtado 
faria um retorno à Europa do “longo século XVI” para identificar ali as origens da emergência 
da civilização industrial. Sob declarada influência da escola dos Annales, principalmente 
de Fernand Braudel, faria uma reavaliação deste momento histórico singular, marcado 
pela revolução científica e pela grande expansão comercial marítima. Em Criatividade e 
Dependência na Civilização Industrial (1978) fica patente tanto esta influência de Braudel – 
num provável paralelo entre civilização material e civilização industrial –, quanto o diálogo 
com os teóricos da dependência.7

5  Sobre as conexões entre dependência tecnológica e dependência cultural, ver Borja (2009; 2013b)
6  Especialmente pela aproximação aos conceitos de burguesia associada, de Fernando Henrique Cardoso, 
e de superexploração do trabalhador na periferia, de Ruy Mauro Marini. 
7  Com destaque para Florestan Fernandes e sua análise da revolução burguesa no Brasil. 
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Neste mergulho na história, identifica a coexistência de dois sistemas de cultura na 
Europa “pré-descobrimentos”: o feudal e o burguês. A visão de mundo predominante, de caráter 
feudal, se fundaria na tradição religiosa e na estruturação do sistema de dominação social 
a partir da propriedade da terra. No entanto, esta visão seria crescentemente desafiada pela 
ascensão da vida urbana e da cultura burguesa. A conjunção da expansão comercial – ampliando 
o espaço geográfico de atuação da burguesia mercantil europeia – com a revolução científica 
– marcada pela assimilação do conhecimento produzido pela cultura grega clássica – teria 
dado origem a uma verdadeira revolução cultural, momento de ascensão da cultura europeia 
à posição dominante no mundo. E é neste quadro que se consuma a revolução burguesa.     

Posto que a revolução burguesa não era outra coisa senão a ascensão de forças sociais 
que tinham na acumulação a fonte do próprio prestígio, e a acumulação nos meios de 
produção conduzia à diversificação do consumo (mediante o intercâmbio externo ou a 
invenção interna), as mudanças que daí decorriam nos padrões culturais – a concepção 
de modernidade – passaram a ser consideradas como um indicador de ascensão social, 
de melhora, de progresso. Tudo que conduzia ao progresso, à ‘riqueza das nações’, 
na feliz síntese do título da obra clássica de Adam Smith, ganhava legitimidade. 
(FURTADO, 1978, p. 72)

Ou seja, Furtado entende a revolução burguesa como a implantação de um novo 
sistema de cultura, pautado pela acumulação como fonte de legitimação do poder e pela 
diversificação dos hábitos de consumo como expressão da estratificação social. Os ideais de 
civilização, progresso e modernidade teriam sua origem na revolução burguesa, um processo 
de criatividade cultural fundamental na emergência da civilização industrial. Esta, no entanto, 
só ganharia seus contornos mais salientes a partir da revolução industrial. O autor argumenta 
que, se a transformação no sistema de poder representada pela revolução burguesa tomou 
séculos para se concretizar, a penetração dos critérios mercantis na organização da produção 
ocorreu num espaço de tempo relativamente curto, delimitado pela revolução industrial. A 
subordinação da ciência e da técnica ao processo acumulativo teria concentrado a inovação 
tecnológica nos métodos produtivos, fazendo da tecnologia um importante instrumento de 
poder. Ali se definiriam os elementos característicos da civilização industrial: a industrialização, 
a urbanização e a secularização.

Este espantoso desenvolvimento das forças produtivas teria representado um verdadeiro 
“salto histórico”, passando a história moderna e contemporânea a refletir em grande medida 
a crescente dominação do mundo pelos europeus e, evidentemente, a reação contrária dos 
povos dominados. Tal processo seria parte da difusão da civilização industrial pelo mundo. 
Furtado aponta aqui uma distinção entre a emergência da civilização industrial e sua difusão: 
se a expansão das linhas de comércio conjugada com a ampliação do conhecimento científico 
conduzira a Europa à revolução burguesa, com modificações no sistema de poder e na 
organização da produção; a difusão da civilização industrial pertenceria a outra trajetória 
histórica, marcada pelo encontro desta civilização com as diferentes áreas do planeta, e não 
poderia ser captada a partir do quadro conceitual derivado unicamente da experiência europeia.
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Distingue com isso algumas formas de acesso à civilização industrial. Grosso modo, 
pode-se dizer que a distinção fundamental residiria na conscientização das classes dominantes 
internas para o atraso no grau de acumulação de capital e para a ameaça de dominação externa 
que representava a expansão dos países que lideravam o desenvolvimento industrial. Alguns 
países teriam logrado um acesso mais seguro, mediante a canalização da acumulação para o 
desenvolvimento das forças produtivas, enquanto outros teriam seguido o caminho da simples 
integração comercial, um caminho de acesso indireto à civilização industrial, caracterizado 
pela acumulação fora do sistema produtivo, em particular no consumo de bens importados 
do núcleo industrial e na expansão da urbanização.   

No caso deste acesso indireto à civilização industrial, a inserção no sistema de divisão 
internacional do trabalho coloca-se como fator determinante da estruturação social, e o 
processo de modernização se desenrola via comércio exterior. Isto é, transplanta-se o padrão 
de consumo e comportamento (o ideal de modernidade), sem que haja uma conexão com o 
desenvolvimento das forças produtivas, o que gera uma situação de dependência estrutural, 
com ampla penetração dos valores materiais e ideológicos da civilização industrial europeia. 

Os valores ideológicos surgidos com a revolução burguesa – liberalismo, individualismo, 
racionalismo – que haviam operado como alavancas para deslocar as velhas estruturas 
de dominação e promover a ascensão dos agentes sociais comprometidos com a 
acumulação no plano das forças produtivas, transpostos para a situação de dependência, 
tais valores transformaram-se em instrumento de reforço desta. [...] A expansão da 
produção primário-exportadora não requeria transformações de monta nos métodos 
de produção, o que conduzia ao imobilismo das estruturas sociais. Em realidade, 
o considerável aumento do excedente reforçava, às mais das vezes, o sistema de 
dominação social, além de proporcionar-lhe alianças externas. [...] Contudo, a 
industrialização subsequente das economias dependentes significou menos um 
abandono da ‘via indireta’ do que uma evolução no quadro dessa forma particular de 
acesso à civilização industrial. (FURTADO, 1978, p. 46-47)

A industrialização dependente da periferia não mudaria o quadro geral, simplesmente 
traduziria um novo pacto entre as classes dominantes tradicionais e os interesses externos. A 
ideia de desenvolvimento teria servido para garantir esta espécie de solidariedade internacional 
visando à difusão de civilização industrial nos marcos da dependência. Difundindo os elementos 
comuns que dão o caráter geral da civilização industrial, em especial: a centralidade da 
acumulação de capital no desenvolvimento das forças produtivas e na definição da estrutura 
de poder. 

A intensificação da acumulação de capital respondia tanto aos interesses das classes 
dominantes internas, quanto dos grupos que controlavam o mercado mundial, ignorando 
a consequente destruição dos valores culturais próprios das sociedades dependentes. O 
desenvolvimento em condições de dependência significaria o transplante da civilização 
industrial, concebida como ideal de modernidade e progresso, baseado no estilo de vida 
material oriundo de outro contexto histórico-cultural.
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Defende-se então que, ao delimitar as possibilidades de utilização do excedente, 
a dependência cultural estaria restringindo a criatividade nos países subdesenvolvidos. A 
acumulação de capital teria se transformado no fim último, condicionando em seu favor 
a utilização do excedente. O novo excedente, que abriria uma gama de possibilidades aos 
membros da sociedade, se canalizaria para o processo acumulativo, subordinando a capacidade 
humana de intervir de forma criativa e inovadora no determinismo inerente à difusão da 
civilização industrial.  

É à luz desta perspectiva histórica que Furtado iria analisar a crise da década de 1980 
nos países dependentes. No livro Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise (1984), aponta 
a internacionalização dos capitais estadunidenses e europeus como o núcleo de propagação 
e reprodução da dependência. Salienta o crescente domínio da indústria transnacional da 
cultura como o principal instrumento de modernização dependente da atualidade, quando 
estaria ocorrendo uma globalização do sistema de cultura a partir dos interesses que, do centro 
capitalista, controlam o mercado mundial.  

Na fase em que nos encontramos, de explosão dos meios de comunicação, o processo 
de globalização do sistema de cultura terá que ser cada vez mais rápido, tudo levando 
a crer que estamos fechando o ciclo que se abriu no século XVI. Todos os povos lutam 
para ter acesso ao patrimônio cultural comum da humanidade, o qual se enriquece 
permanentemente. Resta saber quais serão os povos que continuarão a contribuir 
para esse enriquecimento e quais aqueles que serão relegados ao papel passivo de 
simples consumidores de bens culturais adquiridos nos mercados. Ter ou não direito 
à criatividade, eis a questão. (FURTADO, 1984, p. 25)

Reivindica o direito à criatividade. A autonomia na utilização do excedente, que 
condiciona a reprodução das estruturas sociais, seria o objetivo a ser alcançado para romper 
com a dominação cultural. Isto é, escapar à lógica economicista que põe na acumulação de 
capital o objetivo final do desenvolvimento das forças produtivas e perpetua, nos países 
subdesenvolvidos, a dependência. Aponta com isso a contradição entre a lógica dos meios, 
fundada na técnica e na acumulação, e a lógica dos fins, que rege a cultura e o sistema de 
valores.

A busca do desenvolvimento endógeno residiria na capacidade de determinar os rumos 
do processo social com vistas a alcançar objetivos compatíveis com a manutenção da identidade 
cultural e a promoção da criatividade. Furtado afirma que “mais do que transformação, o 
desenvolvimento é invenção, comporta um elemento de intencionalidade.” (FURTADO, 
1984, p. 105) Portanto, esta invenção seria a manifestação de um leque de possibilidades 
abertas à criatividade humana, fundada na existência de um excedente de recursos. Caberia 
aos países dependentes lutar pelo direito à criação de valores culturais próprios, ligados ao 
sistema de cultura local, que levariam à afirmação da nação num cenário mundial de crescente 
globalização, com a difusão planetária da civilização industrial.
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3 POLÍTICA CULTURAL: REFLEXÕES NO CAMINHO DO MINISTÉRIO

Mesmo tendo dedicado boa parte de sua atividade intelectual para elaborar uma 
interpretação da relação entre cultura e desenvolvimento, Furtado não havia até então avançado 
para uma reflexão sobre a política cultural em sentido estrito. Somente nos anos 1980 encontramos 
suas primeiras abordagens ao tema, que vão ganhando solidez à medida em que ele se envolve 
na luta pela consolidação do Ministério da Cultura. 

Uma contribuição inicial de Furtado se dá em abril de 1984, no I Encontro Nacional 
de Política Cultural.8 Em sua conferência, destaca as questões que vinha elaborando sobre 
cultura e desenvolvimento, para encaminhar uma proposta de política cultural. Em especial, 
traz uma reflexão sobre a possibilidade de preservar a identidade cultural nacional no contexto 
de globalização ascendente, se contrapondo ao avanço da indústria cultural transnacional e à 
padronização da cultura de massa para o mercado. E se pergunta: “Como preservar o gênio de 
nossa cultura, em face da necessidade de assimilar técnicas que, se aumentam nossa capacidade 
de ação, nossa eficácia, também são vetores de valores que com frequência mutilam nossa 
identidade cultural?” (FURTADO, [1984] 2012, p. 40]

Esse é um dos pontos cruciais de sua interpretação da dependência cultural: a relação 
entre o progresso técnico desenvolvido pelos países dominantes e sua assimilação pelos países 
dependentes. Em que medida a introdução dessas técnicas pode impedir um desenvolvimento 
cultural autônomo, dado que são técnicas elaboradas em um contexto cultural e transferidas 
para outro distinto? Para Furtado este deve ser o núcleo de uma política cultural vinculada 
ao processo de desenvolvimento, evitando que uma avalanche de bens culturais importados 
sufoque a criatividade cultural.

Um maior acesso a bens culturais também melhora a qualidade de vida dos membros 
da coletividade, mas, se fomentado indiscriminadamente, pode frustrar formas de 
criatividade, mutilando a cultura. A política cultural que se limita a facilitar o consumo 
de bens culturais tende a ser inibitória de atividades criativas e a impor barreiras à 
inovação. Em nossa época de intensa comercialização de todas as dimensões da vida 
social o objetivo central de uma política cultural deveria ser a liberação das forças 
criativas da sociedade. [...] Trata-se, em síntese, de defender a liberdade de criar, 
certamente a mais vigiada e coatada de todas as formas de liberdade. (FURTADO, 
[1984] 2012, p. 41) 

Esta reflexão sobre a dependência cultural e a imposição da cultura material dos 
países dominantes estará presente no conjunto de intervenções de Furtado nos debates sobre 
a política cultural no Brasil9. Notadamente, refletirá sobre o impacto das novas tecnologias da 
informação e comunicação que viabilizam a difusão em massa dos bens culturais produzidos 
8  O encontro, ocorrido em Belo Horizonte, foi organizado por iniciativa de José Aparecido de Oliveira, 
então secretário de cultura do Estado de Minas Gerais sob o governo de Tancredo Neves, e que, em 1985, seria o 
primeiro ministro da cultura do Brasil. Na mesa da conferência de Furtado, além de José Aparecido e Tancredo, 
também estava Darcy Ribeiro, então vice-governador e secretário de ciência e cultura do Estado do Rio de Janeiro 
sob o governo de Leonel Brizola.
9  Estas intervenções produzidas antes, durante e depois de sua gestão do MinC foram compiladas por Rosa 
Freire d'Aguiar Furtado no livro Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura (2012). 
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pela indústria transnacional da cultura. A preocupação corrente seria o estabelecimento de 
uma divisão internacional do trabalho cultural, onde alguns países são produtores de bens 
culturais e outros são relegados ao papel passivo de consumidores de cultura alheia, tendo 
sua identidade cultural constantemente deslocada. 

Ao longo de sua gestão no Ministério, de fevereiro de 1986 a agosto de 1988, o tema 
da produção cultural em sentido estrito, isto é, a cultura enquanto processo produtivo, ganhará 
centralidade. Partindo da crítica aos modelos de desenvolvimento da civilização industrial, 
Furtado vai defender a necessidade do apoio decidido do Estado à produção cultural nacional, 
de modo que ela consiga expressar e promover os valores culturais locais. A política cultural, 
portanto, seria um dos elementos fundamentais de afirmação dos países dependentes no cenário 
de intensa globalização.

Essa a razão pela qual a política cultural é particularmente necessária nas sociedades 
em que o fluxo de bens culturais possui grande autonomia com respeito ao próprio 
sistema de valores culturais, cuja coerência interna é permanentemente submetida à 
prova. (FURTADO, [1987] 2012b, p. 77)     

Daí que o ministro se empenhará em elaborar políticas de apoio à produção cultural, 
abordando o tema pelo viés da economia da cultura. Tentará apreender a expressão econômica da 
atividade cultural, relacionada ao desenvolvimento. Para tanto, encomendará a primeira pesquisa 
sobre a economia da cultura no Brasil, produzida pela Fundação João Pinheiro e publicada em 
1988. Com o mesmo objetivo, em sua gestão será implementada a primeira lei de incentivos 
ficais para a cultura no Brasil, assim como será criado o Instituto da Promoção Cultural (IPC). 
A lei de incentivo e o IPC se complementam num sistema inovador de financiamento das 
atividades culturais, com a intenção de dar maior autonomia à sociedade civil frente ao Estado. 

Não é o propósito deste artigo fazer um balanço da prática política do MinC sob a 
direção de Furtado, devendo se ater às suas reflexões sobre a política cultural. No entanto, 
cabe apontar a intenção da lei de incentivo de descentralizar as formas de financiamento. 
Num contexto de fim da ditadura, onde vigorou a plena censura das atividades culturais, a 
desconfiança de artistas, intelectuais e produtores culturais frente ao Estado era grande, de 
modo que a lei de incentivo tentava transferir parte da responsabilidade da gestão dos recursos 
financeiros da cultura para a sociedade civil.10 

Outros temas também serão objeto de reflexão para elaborar a política cultural, dentre 
eles destacam-se dois de maior recorrência: a dimensão cotidiana da cultura; e a relação 
entre patrimônio e criatividade. Quanto à dimensão cotidiana, vemos uma aproximação da 
abordagem antropológica da cultura, entendida enquanto modo de vida. Para Furtado, a 
cultura não poderia ser tratada simplesmente enquanto lazer ou diversão, ela também deveria 

10  Em que medida isso foi alcançado e as contradições da lei de incentivo em sua prática são temas que 
fogem ao escopo do artigo. O próprio Ministro faria ressalvas e correções ao longo de sua gestão. Sobre isso, ver: 
Barbalho (2011); Magalhães (2012); Santos (2012).
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ser tratada como um elemento importante dos espaços de trabalho, estudo, habitação, onde o 
cidadão em geral passa a maior parte do seu tempo, com grande impacto em sua qualidade de 
vida. No discurso de posse, em fevereiro de 1986, afirma: “Eu diria mesmo que a dimensão 
cultural do nosso cotidiano é o mais significativo no que respeita a uma política cultural.” 
(FURTADO, [1986] 2012a, p. 52) 

Já na relação entre patrimônio e criatividade, o ponto central será a necessidade de 
compatibilizar a preservação do patrimônio (uma ação conservadora) com o incentivo às 
formas de ruptura típicas do ato criativo (uma ação transgressora). Furtado entende que todo 
ato de criação é alimentado pela herança cultural, mas, ao mesmo tempo, se preocupa com o 
peso da tradição, que pode sufocar as novas correntes criativas. Assumindo o Ministério em 
meio ao processo de democratização, ainda sob vigência da constituição imposta pela ditadura 
em 1967, marcará posição no discurso de posse: “Criar condições para que a criatividade seja 
exercida em sua plenitude – eis a essência do que chamamos de democracia” (FURTADO, 
[1986] 2012a, p. 52)  

Estes dois pontos, a dimensão cotidiana da cultura e a relação entre patrimônio e 
criatividade, se entrelaçam nas suas reflexões. Como nesta passagem, de fins de 1986:

Patrimônio e memória são concebidos não apenas como acervo da herança cultural, 
mas como um todo orgânico cuja significação cresce à medida que se integra no viver 
cotidiano da população. Assim, procura-se articular o trabalho de preservação com o 
estímulo à inovação, dentro da concepção de que o ato criativo é tanto ruptura como 
processo que se alimenta da herança cultural, a qual é captada no seu recorte histórico 
regional, em suas relações com o ecossistema e levando na devida conta a estrutura 
social em que emerge.

Como ato de ruptura, a criatividade alimenta-se com frequência da ação de grupos 
contestadores que, em uma sociedade aberta, devem encontrar espaço para atuar. 
Demais, como a herança cultural e a criatividade se inserem na pluralidade étnica do 
país, o avanço na conscientização das populações negras e indígenas é visto como 
ampliação do nosso horizonte cultural. (FURTADO, [1986] 2012b, p. 103-104) 

Vemos aqui uma diretriz determinante para a política cultural: abrir espaço para ação 
de grupos contestadores. Uma diretriz plenamente democrática, essencial para aquele contexto 
histórico – e de extrema atualidade. Temos ainda, na passagem acima, uma atenção à herança 
cultural, matizando suas diferenças regionais, étnicas e sociais. Estas diferenças são tidas como 
potencialidades da cultura nacional e deveriam ser objeto de promoção por parte da política 
cultural na busca de novos horizontes.

Feita esta sistematização das reflexões de Celso Furtado sobre a política cultural, 
cabe agora observar como o então ministro vai alcançar uma síntese dos principais objetivos 
perseguidos por sua gestão do MinC. Num texto de balanço da ação do Ministério, redigido 
em fins de 1987, Furtado apresenta esta síntese:
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Assim, os objetivos específicos do campo cultural que vêm orientando a política do 
Ministério da Cultura sintetizam-se em quatro diretrizes, a saber:

- a preservação e o desenvolvimento de nosso patrimônio cultural, visto como um todo 
orgânico que deve se integrar no cotidiano da população;

- o estímulo à produção cultural, sem interferir na criatividade mas prestando o 
necessário apoio ali onde ela se materializa em bens e serviços de ampla circulação;

- a apoio à atividade cultural ali onde ela se apresenta como ruptura com respeito às 
correntes dominantes, ou como expressão de grupos diferenciados por raízes étnicas, 
históricas, sociais e mesmo geográficas;

- o estímulo à difusão e ao intercâmbio culturais visando a democratizar o acesso 
a nosso patrimônio e a bens e serviços culturais dentro do país e além de nossas 
fronteiras. (FURTADO, [1987] 2012, p. 78-79)   

Por fim, mas não menos importante, cabe apresentar uma das reflexões mais significativas 
de Furtado no MinC: a necessidade do próprio Ministério. Quando de sua criação, o MinC 
foi alvo de grande desconfiança, o que levou Furtado a afirmar em seu discurso de posse: 
“Este Ministério simboliza, de alguma forma, a Nova República. [...] Tem-se dito que em um 
país pobre como o nosso não cabe um Ministério da Cultura. Penso exatamente o contrário.” 
(FURTADO, [1986] 2012a, p. 54)

A pasta viveria sob constante ameaça de extinção. Furtado voltaria a se posicionar 
sobre o tema, concatenando a necessidade do MinC com os desafios da política cultural. Na 
abertura do Fórum de Secretários de Cultura, realizado em abril de 1987, diria:

O Estado que assumimos é instrumento de um povo livre que, não obstante as 
desigualdades, luta para realizar um projeto de resgate da dívida social. Cabe a nós 
atuar em função desse projeto.

Temos, por conseguinte, que nos preocupar profundamente com a questão das 
desigualdades sociais e regionais do Brasil, que limitam e inibem a difusão de valores 
do patrimônio de todos os brasileiros. O Brasil de hoje é marcado por profundas 
desigualdades no que respeita ao acesso a esses valores. Cabe ao Ministério da Cultura 
a responsabilidade maior no enfrentamento desse desafio. Por outro lado, temos enorme 
capacidade criativa que não chega a se manifestar em razão de constrangimentos sociais, 
o que constitui outro desafio para a política cultural. E ainda temos a necessidade de 
afirmar nossa identidade, de preservar sua integridade, em face da multiforme ofensiva 
da indústria cultural. Portanto, o Estado para nós é essencialmente o instrumento de 
um projeto de difusão de valores, de abertura de novos canais de comunicação, de 
descoberta de fontes de criatividade e de preservação da identidade de nossa cultura. 
É assim que pensamos aqui no Ministério. (FURTADO, [1987] 2012a, p. 95-96) 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos grandes intelectuais e políticos da história brasileira, com atuação destacada 
nos períodos mais democráticos do país, Celso Furtado foi ministro da cultura na fase de 
consolidação do MinC. Suas reflexões nos lembram a necessidade de lutar pela construção 
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de uma identidade cultural autônoma neste mundo de crescente globalização, se opondo à 
dependência cultural. Além disso, colocam como diretriz fundamental de uma política cultural 
democrática o apoio a movimentos culturais que lutam contra a desigualdade social, étnica 
e regional. 

Vivemos numa sociedade onde paira uma grande desconfiança frente à cultura, ora 
exaltada enquanto criatividade exótica do povo, ora tratada com desdém pela política de Estado. 
Desde que foi criado em 1985, o MinC já foi extinto e recriado mais de uma vez. Estando 
agora reduzido à uma secretaria do atual Ministério da Cidadania. Trata-se de um momento 
histórico em que os artistas, intelectuais, produtores, pesquisadores e organizadores da cultura 
em geral precisam atuar de forma coletiva para defender uma política cultural democrática. 
Este resgate das reflexões de Celso Furtado sobre desenvolvimento e política cultural visa 
colaborar neste sentido.
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REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES E 
LIMITES DA ECONOMIA DA CULTURA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS NO 
BRASIL

Fernando Dias Lopes1

Mariana Baldi2

RESUMO: Este artigo se constitui em um ensaio que objetiva produzir uma reflexão 
sobre o conceito de economia da cultura, considerando seus limites e contribuições 
para o desenvolvimento de políticas públicas de cultura. Os autores assumem que 
conhecer os fundamentos da Economia da Cultura no âmbito do desenvolvimento 
de políticas públicas de cultura é importante para se contrapor aos ataques à cultura, 
para subsidiar as justificativas para investimentos públicos em cultura e para se 
contrapor às tendências mercantilistas de cultura. Para isso chama-se a atenção sobre 
os fundamentos desse debate, mostrando a história dessa disciplina e as diferentes 
possibilidades de vínculos da mesma, seja com a visão positivista conservadora da 
economia clássica e neoclássica, seja com uma visão crítica na direção da economia 
política da cultura.

PALAVRAS-CHAVE: cultura, políticas públicas, economia da cultura

INTRODUÇÃO

 Nas últimas décadas diferentes governos, no Brasil e no exterior, vem 
reconhecendo as contribuições da cultura para o desenvolvimento da sociedade, 
considerando suas implicações não só para o desenvolvimento dos indivíduos e 
para a formação da cidadania, como também para o desenvolvimento econômico. 
Esse reconhecimento, no entanto, não vem somente daqueles que vêem a cultura 
como possibilidade de emancipação do indivíduo, mas daqueles que vêem na cultura 
também como um mecanismo de ganho econômico e de controle social. Nesse 
sentido, este artigo procura fazer uma reflexão sobre conceitos como economia 
da cultura, indústria cultural, indústria criativa, produzindo uma construção sobre 
a necessidade de domínio desses campos de forma a fortalecer a luta pela cultura 

1  Doutor em Administração – PPGA/UFRGS – fernando.lopes@ufrgs.br
2  Doutora em Administração – PPGA/UFRGS – mariana.baldi@ufrgs.br
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enquanto expressão livre e capaz de produzir a emancipação do indivíduo e não para ser uma 
atividade refém do mercado e à serviço do controle da sociedade pelas elites. 

O CONCEITO DE CULTURA

Partir de uma compreensão do conceito de cultura, torna-se fundamental para a construção 
de um argumento sobre seu valor na sociedade. Ao analisar a política cultural do governo Lula, 
Rubim (2010) descreve três tristes tradições no tratamento da cultura no Brasil, as quais se 
expressam nas tradições de ausências, autoritarismos e instabilidades. As ausências aparecem 
pela inexistência de políticas públicas articuladas pelo Estado e depois pela substituição 
do poder de deliberação do Estado pelo mercado através das leis de incentivo. No modelo 
neoliberal, iniciado no governo Collor e que se estendeu até o governo Fernando Henrique 
Cardoso (e retomado com mais força no governo Temer), se reconheceu o valor econômico da 
cultura, mas pela ausência do Estado na condução das políticas públicas de cultura, colocou-
se em cheque a diversidade da produção e o acesso amplo da população não só dos meios 
para produzir cultura como também para desfrutar daquilo que era produzido. Ao jogar para 
o mercado a decisão sobre onde alocar os incentivos econômicos (os quais eram públicos 
por ter origem em renúncia fiscal), a cultura popular foi colocada em um segundo plano ou 
passou a ser “pasteurizada” para ser vendida com pacotes de turismo. 

O autoritarismo, por sua vez, segundo Rubim (2010) se expressou ao longo dos anos pela 
falta de interlocução dos governos com a sociedade. Gil e Juca à frente do Ministério da Cultura, 
priorizaram o diálogo na formulação de políticas públicas, fomentando o desenvolvimento 
de seminários, câmaras setoriais, consultas públicas, conferências municipais, estaduais e 
nacionais. Pela primeira vez o povo e em especial àqueles mais diretamente envolvidos com 
o fazer cultural tiveram espaço para participar da construção das políticas públicas de cultura 
e para definir prioridades.

Finalmente, a instabilidade se expressa pela falta de políticas continuadas e consistentes, 
com mecanismos claros de coordenação que pudessem manter a consistência diante das 
transições de governo. A criação do Sistema Nacional de Cultura, do Plano Nacional de 
Cultura e a construção de um Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais, bem 
como os investimentos na área de Economia da Cultura em ação conjunta com o IBGE e IPEA 
representou um avanço importante para a gestão da cultura, numa perspectiva democrática 
e popular.

Nos últimos anos, no entanto, apesar dos avanços com a adoção de um conceito mais 
ampliado de cultura e dos esforços de democratização na produção e acesso, parece ocorrer 
uma tendência de retrocessos, traduzidas na restrição de recursos e em ações não democráticas 
sobre os rumos do desenvolvimento de políticas públicas para o setor. 
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Retomando a reflexão, pode-se afirmar que a partir de 2003, passou-se a trabalhar com 
um conceito mais amplo de cultura, expresso em três dimensões, as quais passaram a orientar 
a elaboração de políticas públicas para o setor. A dimensão simbólica aborda o aspecto da 
cultura que considera que todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que 
se expressam em práticas culturais diversas como idiomas, costumes, culinária, modos de 
vestir, crenças, criações tecnológicas e arquitetônicas, e também nas linguagens artísticas: 
teatro, música, artes visuais, dança, literatura, circo, etc. Já a dimensão cidadã considera o 
aspecto em que a cultura é entendida como um direito básico do cidadão. Assim, é preciso 
garantir que os brasileiros participem mais da vida cultural, criando e tendo mais acesso a 
livros, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições de artes visuais, filmes nacionais, 
apresentações musicais, expressões da cultura popular, acervo de museus, entre outros. Por 
fim, a dimensão econômica envolve o aspecto da cultura como vetor econômico. A cultura 
como um lugar de inovação e expressão da criatividade brasileira faz parte do novo cenário 
de desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável.

Ao trabalhar essas três dimensões de forma não fragmentada, entende-se que o tratamento 
dado a Economia da Cultura não assumiria o viés utilitarista que poderia conduzir para uma 
perspectiva mercantilista da cultura e o tratamento inadequado da mesma. Obviamente que 
para isso o entendimento de cultura deveria ir além do pensamento clássico e neo clássico, 
concebendo a cultura como um processo social dirigido pelo homem (com interesses, crenças, 
valores) e não um processo natural que funciona a partir de uma mão invisível. 

De acordo com Chauí (2008, p. 55) cultura vem do verbo latino colere e significa 
cultivo, o cuidado. Se inicialmente era o cultivo e o cuidado com a terra. “Como cuidado 
era concebida como uma ação que conduz à plena realização das potencialidades de alguma 
coisa ou de alguém; era fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de benefícios.” No entanto, 
a autora explica que esse sentido foi se perdendo ao longo da história da civilização ocidental, 
reaparecendo somente no século XVIII, com a filosofia da ilustração, como sinônimo de 
civilização. Assim, no iluminismo a cultura será o referencial ou critério para determinar o 
grau de civilização de uma sociedade, como um conjunto de práticas (artes, técnicas, filosofia, 
os ofícios) que permitem avaliar e hierarquizar o valor dos regimes políticos segundo um 
critério de evolução. Segundo Chauí (2008), esse conceito iluminista, profundamente político 
e ideológico, reaparece no século XIX, dando origem a um ramo das ciências humanas, 
a antropologia.  A autora explica que no início do desenvolvimento dessa ciência os seus 
representantes vão assumir o conceito iluminista de cultura como evolução e progresso e 
como padrão para medir evolução ou o grau de progresso de uma cultura em relação à Europa 
capitalista. 
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Mas, sob a influência da filosofia alemã, a ideia de cultura dominante é superada 
por uma noção que coloca uma reflexão sobre a diferença entre natureza e história como 
determinante da cultura. Com isso o termo cultura passa a ser entendido como: 

(...) produção e criação da linguagem, das formas de habitação, do vestuário e da 
culinária, das expressões de lazer, da música, da dança, dos sistemas de relações sociais, 
particularmente os sistemas de parentesco ou a estrutura da família, das relações de 
poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte. A cultura passa a ser compreendida 
como campo no qual os sujeitos humanos elaboram símbolos e signos, instituem as 
práticas e os valores, definem para si próprios o possível e o impossível, o sentido 
da linha do tempo (passado, presente e futuro), as diferenças no interior do espaço (o 
sentido do próximo e do distante, do grande e do pequeno, do visível e do invisível), 
os valores como o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, instauram 
a ideia de lei, e, portanto, do permitido e do proibido, determinam o sentido da vida e 
da morte e das relações entre o sagrado e o profano. (CHAUÍ, 2008, p. 57)

Essa noção antropológica e generosa, nas palavras de Chauí (2008), não se encaixa na 
sociedade moderna capitalista, marcada pela divisão social, pela divisão de classes. Assim, a 
cultura passa a receber nomes variados como cultura dominante e cultura dominada, cultura 
opressora e cultura oprimida, cultura de elite e cultura popular. Em outros termos, isso se 
expressa na concepção de cultura letrada, formal e a cultura popular. Por sua vez, essa divisão 
é ocultada e ao mesmo tempo reforçada com o surgimento da cultura de massa ou da indústria 
cultural. 

ECONOMIA DA CULTURA, INDÚSTRIA CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA

Se em um primeiro momento a economia da cultura ficou restrita às artes eruditas, o 
desenvolvimento da indústria cultural, sua expressividade e, contrariando em parte a proposição 
central de Walter Benjamin, sua capacidade de reconhecimento do autêntico, daquilo que é 
único, da criatividade, tornou indispensável incorporá-la como objeto de estudo na economia 
da cultura. Certamente, essa posição não é a aceitação dos ditames do mercado sobre a cultura, 
mas a defesa da cultura frente à mercantilização espúria do resultado do processo criativo. 
Pensar a economia da cultura não é pensar como tornar mercadoria a cultura, mas destacar 
suas relações com a economia, as necessidades de recursos para viabilizar o acesso e a garantia 
da diversidade da produção. 

Economia da cultura é assumida como uma atividade econômica que não depende de 
recursos esgotáveis, não polui o meio ambiente e utiliza como insumo básico a criação e a 
inovação. Os seus produtos na maioria envolvem alto valor agregado, concentração de mão 
de obra qualificada e com ocupação em todos os níveis profissionais, com salários acima da 
média dos demais setores. O governo brasileiro, a partir de 2003, passou a olhar a economia da 
cultura como capaz de vincular o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social, seja 
pelo potencial inclusivo que abarca, como pelo aprimoramento humano inerente à produção 
e à fruição cultural. (MINC, 2014).
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 Segundo Tolila (2007) estudar a economia da cultura/setor cultural é um movimento 
recente em nossa sociedade, que tem pouco mais de cinquenta anos. O autor explica que para 
os pais da ciência econômica a cultura e as artes se situam, em geral, no lado irracional ou 
da utopia. E o desinteresse dos economistas naquele momento pela cultura pode por sua vez 
ser comparado ao desinteresse dos atores culturais pela economia, pelas suas ferramentas e 
pelo seu debate. Para os agentes da cultura, ou em outras palavras, para aqueles que fazem 
cultura, pensar esse fazer como atividade sujeita ao olhar da economia, implicava não só um 
desafio do ponto de vista disciplinar como também um desvio da essência do fazer cultura. 

Durand (2007, p. 11) defende que:

“(...) pensar economicamente as artes e a cultura não significa nivelar (ou tomar como 
equivalente) as manifestações da criação humana e os bens produzidos em série pela 
indústria. Muito ao contrário, significa apenas aceitar que, diversamente do que ocorre 
com sabonetes ou automóveis, existe uma relutância institucionalizada em reconhecer 
que as práticas culturais e os bens e serviços que dela resultam sejam presididos por 
lógicas de interesse, inclusive e sobretudo o interesse econômico.”  

Tolila (2007) também coloca que em geral qualquer país, na maior parte do tempo, 
o setor cultural demanda cada vez mais meios ou ferramentas dos tomadores de decisão, os 
quais devem arbitrar as alocações de recursos de maneira racional e quantificada para justificar 
democraticamente suas escolhas perante os cidadãos. Nesse sentido, noções de economia são 
fundamentais para aqueles que ocupam cargos de gestão pública na área cultural, tanto para 
defender a alocação de recursos em atividades que produzam retorno econômico, como também 
para viabilizar recursos àquelas atividades que não gerem renda, mas que são fundamentais 
para a garantia dos valores e elementos culturais de uma sociedade, da garantia da diversidade 
cultural e dos modos de vida típicos de determinadas regiões. 

De acordo com Bertini (2008) a economia da cultura teve uma difusão tardia, que pode 
ser atribuído às dificuldades conceituais e ao próprio comportamento pouco empreendedor 
dos seus produtores. Mas salienta também alguns fatores que contribuíram para difundir o 
interesse, tais como a crescente propensão à geração de empregos e rendas, a necessidade 
de avaliar os impactos das políticas culturais e a difusão das ciências econômicas nas novas 
fronteiras da economia terciária. 

Em outra dimensão, Tolila (2007) coloca que o setor cultural também é objeto de 
ríspidas negociações internacionais, o que pode ser ilustrado pelos embates na Organização 
Mundial do Comércio, como pelas lutas pelo reconhecimento da Diversidade Cultural, onde 
o palco principal tem sido a UNESCO. Nesse aspecto, é digna de nota a negativa dos EUA, 
principal expoente da Indústria Cultural, em assinar o acordo de reconhecimento da Diversidade 
Cultural. Em setores como cinema, os EUA adotam uma estratégia agressiva, fazendo lobby 
junto aos governantes e produzindo assimetrias, objetivando sempre o monopólio de mercado 
em diferentes países. Tal estratégia das firmas americanas é suportada pelo seu governo, 
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uma vez que fomentar a indústria cultural, vende não somente música, cinema, teatro, mas 
também coca-cola, sabonetes, carros, cigarros e mais importante, o estilo americano de vida, 
“empurrando seus valores” e construindo um apoio quase que hegemônico sobre suas ações 
no âmbito político, econômico e, obviamente, cultural. 

 A Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade de Expressões Culturais, que 
entrou em vigor no dia 18 de março de 2007 e que o Brasil ratificou, consiste de um marco 
abrangente, de validade jurídica internacional reconhecida, que encoraja e orienta às nações 
na legislação de políticas públicas para proteger e promover a diversidade de expressões 
culturais. De acordo com Yúdice (2007) a convenção não é em si um programa de políticas e 
medidas, não é uma receita. Segundo o autor “Os stakeholders de cada país devem negociar 
com os poderes públicos as políticas e medidas mais efetivas para garantir a sustentabilidade 
não só da diversidade cultural mas também do que poderíamos chamar de ecologia social e 
cultural.”

Diante da ação agressiva do mercado em relação à cultura, Tolila (2007, p. 18), defende 
que o slogan segundo o qual “os bens culturais não são mercadorias como as outras surge como 
uma posição de princípio bastante defensiva e fraca, muito distante de uma argumentação 
econômica sólida e convincente”. 

Nessa mesma linha, Durand (2007, p. 12) salienta que “o princípio de “negação do 
econômico” nas artes deve ser visto antes como um entulho intelectual a ser enfrentado em 
nome da democracia do que como uma barreira contra a infiltração indevida do lucro no 
mundo sublime da estética – como fácil e costumeiramente é invocado.” 

De modo semelhante a outros defensores do tratamento econômico da cultura, Durand 
(2007) também pauta seu argumento no fato de que cultura é um setor que gera empregos. 
A partir daí salienta a diferenciação interna do setor e suas relações muito peculiares entre 
indivíduos, grupos e microempresas, que respondem mais pela criação, e as grandes corporações, 
que dominam a distribuição. Ao mesmo tempo também salienta o caráter muito desigual 
quando se pensa no abismo que separa o ganho dos grandes astros e estrelas das dificuldades 
da grande maioria dos que insistem em sobreviver de um fazer estético.  Finalmente, chama a 
atenção para a parca e incerta rentabilidade do editor apenas comprometido com autores novos 
e com qualidade comparada aos ganhos amplos e seguros dos que se limitam a Best Sellers.

A defesa da economia da cultura por Durand (2007, p. 14) vai na direção de viabilizar 
o fomento e a promoção da cultura com mais equidade e também com mais eficiência, 
uma vez que o Brasil é riquíssimo em termos culturais, mas não colocando-o à serviço do 
desenvolvimento social e econômico do país. Poderíamos dizer que hoje o acesso à cultura é 
hierarquizado, ficando para as camadas populares o produto massificado da indústria cultural 
e às elites a arte erudita e o que existe de único da cultura popular. Diante disso, reforço a 
defesa do autor de que “Não é possível aceitar mais que a gestão cultural governamental opere 
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sem um mínimo de referências numéricas indispensáveis para justificar prioridades quando 
se trata de dinheiro público envolvido e sujeitos à prestação de contas (accountability).” 

A economia, como disciplina, é uma ciência que implica na análise da produção, 
distribuição e consumo de bens e serviços. Como parte das ciências sociais, procura entender 
a atividade econômica através da aplicação da teoria econômica. Sua aplicabilidade prática 
apresenta-se na gestão. Os modelos e técnicas empregados derivaram da economia política do 
final do século XIX e assim como a administração, seus teóricos se inspiraram nos métodos 
mais empíricos utilizados nas ciências naturais, até então mais desenvolvidas, o que de certa 
forma explicita uma visão positivista no tratamento da cultura no campo econômico. 

Os economistas não consideravam a cultura como campo digno de dispêndio de esforços 
para aplicação dos métodos científicos das ciências econômicas. Benhamou (2007) comenta 
que segundo Adam Smith ou David Ricardo, os gastos com as artes inserem-se nas atividades 
de lazer e não têm como contribuir para a riqueza da nação. Para Smith a cultura constitui o 
domínio por excelência do trabalho não-produtivo e se não é produtivo não deveria constituir-
se como objeto de estudo da ciência econômica. Mais tarde, Alfred Marshall reconheceu a 
lei que institui que, quanto mais um individuo ouve música, mais aumenta seu gosto por ela, 
abrindo caminho, assim, para a análise dos consumos de arte que constituem uma exceção à 
teoria da diminuição da utilidade marginal. A lei da utilidade marginal expressa a ideia que 
em uma relação econômica a utilidade marginal decresce à medida que se consome mais 
uma unidade. Em geral, todos os bens de consumo operam dessa forma, diferentemente da 
cultura, onde à medida que você vai tendo acesso à ela, mais valor você atribui. Em outras 
palavras, quando mais você “consome” maior é a utilidade marginal, maior é a busca e mais 
importância você atribui à ela. 

Benhamou (2007) ao descrever a trajetória de criação da Economia da Cultura, explica 
que a partir desses autores, ainda que não se pudesse falar propriamente de uma análise 
econômica do setor cultural, emergia paulatinamente os conceitos que constituiriam mais tarde 
a base da economia da cultura: efeitos externos; investimentos de longo prazo; especificidade 
da remuneração, envolvendo um forte elemento de incerteza; a utilidade marginal crescente; 
e, importância da ajuda pública ou privada. De acordo com a autora, são os institucionalistas 
norte americanos que irão empreender a difícil tarefa de definir a importância das artes na 
vida econômica. Mas serão, principalmente, os trabalhos de William Baumol e de William 
Bowen sobre a economia do espetáculo ao vivo, os de Gary Becker sobre o consumo de bens 
cuja apreciação aumenta com o passar do tempo e os estudos de Alan Peacock e da escola da 
Public Choice que irão abrir os caminhos da futura economia da cultura. Baumol e Bowen 
demonstram claramente que a economia cultural é dependente das subvenções públicas, 
diferente da posição de Gary Becker e Alan Peacock, os quais tentaram estabelecer os vínculos 
com os paradigmas tradicionais da economia política.
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De acordo com Diniz (2008) o trabalho de Baumol e Bowen (1969) é fruto de uma 
consultoria contratada pela Fundação Ford e buscava analisar o setor de teatros e de apresentações 
ao vivo na Broadway. Desse trabalho resultou a defesa do subsídio às artes pelo fato de as 
atividades artísticas serem intensivas em trabalho: ao contrário de outros setores, nos quais 
o emprego intensivo da tecnologia gera ganhos de produtividade e consequente redução dos 
custos, as organizações culturais tinham seus custos relativos progressivamente mais elevados. 
A impossibilidade de se obter ganhos de produtividade nas atividades fundadas no corpo e 
na presença de artistas é dada pela impossibilidade de reprodução ao infinito do espetáculo 
(desgaste dos artistas, fadiga humana), pela falta de rentabilidade de certos gastos em séries 
curtas (cenários, salários de artistas consagrados, etc) e pela impossibilidade de praticar preços 
cada vez mais altos. As conclusões do trabalho, obviamente, atenderam aos interesses de uma 
série de associações e instituições ligadas à cultura na época. Ao enfatizar as especificidades 
do setor cultural e o papel do Estado no fomento desse setor, esse primeiro exercício teórico 
abriu caminho para os trabalhos sobre economia da cultura, que se multiplicaram na década 
de 1970. 

Tolila (2007) atribui o surgimento do trabalho de W. Baumol e W. Bowen (1966) a 
forte demanda dos profissionais do setor cultural ameaçados por restrições orçamentárias num 
contexto de restrições de intervenções públicas.  O autor também destaca que as transformações 
sociológicas massivas – aumento do tempo livre e do lazer, crescimento dos gastos consagrados 
à cultura pelos diferentes atores econômicos - por volta do fim do séc. XIX e, sobretudo no 
séc. XX, levaram a cultura a entrar nas normas de consumo corrente e despertaram a atenção 
dos economistas. 

Para Benhamou (2007) a economia da cultura representa um espaço desafiador e 
privilegiado para comprovação empírica de novos progressos e para isso toma emprestado 
ferramentas de análise da ́ nova microeconomia`. Salienta também que já em 1976, Mark Blaug 
enfatizava que as economias da arte constituíam uma espécie de terreno de experimentação 
da pertinência dos conceitos econômicos fundamentais.

Lima et all (2006), citando Porsse (2005), também explicam que a economia da cultura 
ou economia cultural é um ramo da Ciência Econômica que estuda os efeitos de toda atividade 
econômica ligada a uma manifestação artística e criativa de uma sociedade. A partir desse 
conceito, incluem-se todas as atividades relacionadas a sentimento, memória, folclore, ficção, 
ou seja, um conjunto diversificado de bens e serviços que vai desde um livro, a exibição de 
um filme em uma sala de cinema ou na televisão por assinatura, até moda. 

A economia da cultura como campo de trabalho particular dentro da Ciência Econômica 
está registrando um progressivo reconhecimento institucional e acadêmico, fundamentalmente 
devido a três fatores (PRIETO, 2002): a) As atividades relacionadas com a cultura são uma 
fonte importante de geração de emprego e renda; b) A cultura pela condição de bem público 
se constitui uma atividade que, por excelência, é objeto de intervenção pública. Além disso, 
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cada vez mais, o fator cultural é reconhecido como um elemento de identidade nacional; c) Por 
fim, no plano teórico, a cultura é um terreno excelente de aplicação dos “novos progressos” 
da ciência econômica principalmente nas áreas da economia da informação, da inovação, 
institucional e do conhecimento. 

Benhamou (2007) explica que a economia da cultura ficou restrita durante muito tempo 
ao campo da arte e ignorou as indústrias culturais, por considerar que essas fariam parte da 
economia industrial. No entanto, afirmou que os vínculos entre as indústrias culturais e as 
artes ao vivo ou as belas artes são mais fortes do que se acredita. 

Gorgulho et all (2009) explicam que não há consenso ou uma definição precisa na 
conceituação e delimitação da economia de cultura, sendo objeto de debate de organismos 
internacionais, instituições acadêmicas e órgãos públicos de vários países.  Nesse debate, 
boa parte dos estudos se concentrou em torno do conceito de economia criativa, a qual pode 
ser classificada em quatro partes: 1) as artes visuais, performática e patrimônio; 2) indústria 
cultural; 3) indústrias e atividades criativas; 4) indústria criativa relacionada. 

Para muitos as artes eram matéria apenas de iluminação e entretenimento, levando a 
percepção que arte e cultura eram marginais em termos de suas contribuições econômicas e 
que assim deveriam, portanto, ser confinadas ao reino da intervenção pública. Isso levava a 
falta de ferramentas estatísticas disponíveis para medir a contribuição do setor cultural para a 
economia ao nível nacional e internacional e na comparação particular com os demais setores 
da economia. 

Um dos primeiros estudos no Brasil que procurou estruturar dados para compreensão 
da economia da cultura foi realizado pela Fundação João Pinheiro, encomendado e publicado 
pelo MinC. O estudo “Diagnóstico dos Investimentos na Cultura no Brasil” tinha como objetivo 
avaliar o impacto dos investimentos públicos e privados em cultura na economia brasileira, 
no período entre 1985 e 1995. O estudo, concluído em 1996, analisou a influência dos fatores 
econômicos nas atividades culturais, o consumo e a produção audiovisuais, além de traçar o 
“Diagnóstico Governamental da Cadeia Produtiva do Audiovisual”. 

De acordo com essa pesquisa, a produção cultural brasileira movimentou, em 1997, 
aproximadamente 1% do PIB brasileiro, nos termos dos cálculos feitos para 1994, último ano 
para o qual existiam dados abrangentes e confiáveis. Além disso, para cada milhão de reais 
gasto em cultura, o país gerava 160 postos de trabalho diretos e indiretos. 

Gorgulho et all. (2009) também apresentam estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 
e Aplicada – IPEA que estimou o montante de gastos das famílias brasileiras com cultura no 
ano de 2002. Partindo dos dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), tais dispêndios 
foram calculados em R$ 31,9 bilhões, cifra correspondente a cerca de 3% dos gastos familiares 
e a 2,4% do PIB do País naquele ano. 
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Gorgulho et all. (2009) citam uma segunda pesquisa, realizada pela Ipsos Public 
Affairs em mil domicílios de 70 cidades do País, com um panorama dos hábitos da população 
nacional em 2007 e, no que tange ao consumo da cultura, evidenciou o quanto o Brasil ainda 
pode crescer em atividades culturais. De acordo com essa pesquisa, apenas 45% da amostra 
participou de pelo menos uma atividade cultural ao longo do ano (leitura de livros, visita a 
exposição de arte, assistência a peças de teatro, cinema, shows de músicas ou espetáculos etc.). 

 O Ministério da Cultura, por meio da Gerência de Estudos e Pesquisas, pertencente 
à Secretaria de Políticas Culturais, desenvolveu ao longo de 2007 e 2008, com publicação 
em 2009, o primeiro Cultura em Números. Para elaboração do documento, o Ministério da 
Cultura contou com a parceria do IBGE, IPEA e outras fontes. Em 2010 o Ministério da Cultura 
publicou e divulgou a 2º edição do “Cultura em Números: anuário de estatísticas culturais”. 

 Ferreira (2010) explica que a maior contribuição do Cultura em Números é justamente 
trazer à tona certos diagnósticos, certos números sobre a realidade cultural no Brasil, números 
que antes se encontravam na penumbra. Destaca também que o panorama das estatísticas, 
dos indicadores, dos gráficos e demais números presentes no estudo torna evidente tanto a 
força cultural do nosso país, quanto seu descompasso com certas estruturas de gestão e, ainda, 
as dificuldades de acesso da nossa população a equipamentos e outros aparatos diretamente 
relacionados à fruição cultural.

Em 2013, o Ministério da Cultura, em conjunto com o IBGE, publicou o documento 
nº 31, da edição Estudos e Debates: informação demográfica e sócio econômica, relativas 
ao Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2007-2010. A parceria, realizada desde 
o ano de 2004 apresentava como objetivo desenvolver uma base consistente e contínua de 
informações relacionadas ao setor cultural e construir indicadores de modo a fomentar estudos 
e pesquisas setoriais de maior profundidade, bem como fornecer aos órgãos governamentais 
e privados subsídios para o planejamento e a tomada de decisão relativa aos investimentos, 
ações e políticas no setor cultural. Para isso apresenta os principais aspectos da oferta e da 
demanda de bens e serviços culturais, os gastos das famílias e os gastos públicos com cultura, 
consolidados nacionalmente, referentes ao período de 2007 a 2010 e, para as características 
da população ocupada em atividades culturais, considerou-se o período de 2007 a 2012. 

As iniciativas descritas anteriormente, representavam uma caminho importante para 
pensar de forma sistemática a economia da cultura no Brasil. Ao pautar-se em uma concepção 
ampliada de cultura e em princípios democráticos de gestão, a economia da cultura seria 
orientada por uma visão de economia não positivista. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao colocarmos o debate sobre a importância da economia da cultura e a partir de 
uma breve amostra dos resultados de pesquisas encomendadas pelo Ministério da Cultura 
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sobre o setor cultural, é possível concluir o quão significativo é esse setor do ponto de vista 
econômico e, evidentemente, do ponto de vista simbólico, da formação do povo brasileiro e 
da construção da cidadania. Não por acaso, nos governos a partir de 2003 e encerrados em 
2014, se colocava a reflexão sobre a cultura, como ponto fundamental para se pensar um 
projeto de desenvolvimento para o país. 

A cultura é um campo de disputa no âmbito internacional, indicando a necessidade 
de um esforço concentrado do setor público na preservação da riqueza simbólica produzida 
no país. Se não nos prepararmos para esse debate, passaremos a ser levados ao consumo da 
produção simbólica de culturas estranhas a nossa, deixando de nos vermos nas telas de cinema, 
na televisão, no teatro, na música, no folclore, no artesanato. 

A economia da cultura, enquanto disciplina e enquanto área de atuação, precisa estar 
na agenda de debate, de forma que possamos qualificar nossos gestores culturais. Qualificar 
o debate sobre economia da cultura, fomentando concepções críticas, justifica-se na medida 
em que pode evitar que gestores assimilem perspectivas gerencialistas e neoliberais para o 
tratamento da dimensão econômica da cultura.  Esse é um passo importante para dominar 
o ímpeto comercial, que objetiva transformar cultura em commodity, ao mesmo tempo que 
leva à uma compreensão racional da importância desse setor, não só para desenvolvimento 
substantivo e de emancipação humana, como também para contribuir para produção de 
condições de vida material para o conjunto da população. 

A elitização da cultura, ou o acesso da cultura apenas às elites, bem como a negação 
da cultura popular, serve ao exercício do autoritarismo, da mecanização da vida cotidiana e 
para o adoecimento da sociedade.

Obviamente que o fortalecimento da Economia da Cultura, numa perspectiva não 
reducionista de economia, passa pelo desenvolvimento de Política Públicas. Mas em um cenário 
onde a cultura é colocada em segundo plano pelo Estado, é importante pensar mecanismos 
de articulação dentre atores do campo da cultura (sejam este artistas, gestores, produtores 
culturais, animadores) para viabilizar e fomentar o debate de construção de alternativas 
para forçar a manutenção da cultura na pauta governamental, para forçar o investimento em 
cultura, a criação de políticas e garantir o debate democrático sobre esse setor. Assumir uma 
posição passiva, diante do cenário atual desfavorável, poderá colocar a perder as conquistas 
em termos de formação de quadros, de geração de iniciativas, da manutenção do SNC e da 
democratização da cultura. 

Finalmente, é importante pensar a Economia da Cultura enquanto um campo de disputa 
teórica, onde por um lado se tem o mainstream da economia e de outro perspectivas que vão 
pensar a dimensão econômica da cultura no âmbito da política, como a economia política 
da cultura. Não pensar criticamente a dimensão econômica da cultura pode fortalecer uma 
visão de Economia da Cultura aderente à uma concepção neoliberal de gestão da cultura. 



1914

Nessa linha neoliberal e conservadora as políticas públicas podem ser colocadas a serviço do 
mercado, podendo levar à hegemonia da indústria cultural norte americana ou estadunidense 
– na concepção frankfurtiana – hoje evidente no campo cinematográfico, para outras esferas 
da cultura. Não situar a dimensão econômica da cultura no âmbito da economia política da 
cultura tende a diminuir a capacidade de produção de políticas públicas de cultura capazes de 
contribuir para emancipação do homem e para o desenvolvimento de práticas democráticas 
de gestão da cultura. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENHAMOU, F. A Economia da Cultura. Ateliê Editorial: Cotia-SP, 2007. 194 pgs.

BERTINI, A. Economia da Cultura: a indústria do entretenimento e o audio visual no 
Brasil. Saraiva: São Paulo, 2008. 221pgs.

CHAUI, M. Cultura e Democracia. En: Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de 
Ciencias Sociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008- ). Buenos Aires : CLACSO, 2008.

DINIZ, S. C. Análise do setor cultural nas regiões metropolitanas brasileiras. In: 36º 
Encontro Nacional de Economia, 2008, Salvador - BA. Anais do 36º Encontro Nacional de 
Economia, 2008.

DURAND, J. C. Política Cultural e Economia da Cultura. Edições SESC/Ateliê Editorial: 
Cotia-SP, 2013. 178 pgs.

FERREIRA, J. Cultura e números em uma nova relação. IN: Cultura em números: anuário 
de estatísticas culturais - 2ª edição Brasília: MinC, 2010.252 p. 

GORGULHO, L. F.; GOLDENSTEIN, M.; ALEXANDRE, P. V. M.; MELLO, G. A. T. A 
economia da cultura, o BNDES e o desenvolvimento sustentável. IN: BNDES Setorial, 
setembro de 2009. Pg. 299-355

LIMA, C. L. C.; FRANCA, C. de O.; MATTA, J. P. R. Notas sobre economia da cultura. 
In: Anais do 1º Encontro da ULEPICC-Brasil. Economia Política da Comunicação: interfaces 
sociais e acadêmicas do Brasil. Niterói-RJ, 18 a 20 de outubro, 2006.



1915

MINC, 2014, www.cultura.gov.br acesso em 18 de junho de 2014).

PRIETO, Luis César Herrero.: economía de la cultura en España: Una disciplina incipiente. 
Asturia. In: RAE: Revista Asturiana de Economía. Nº. 23, 2002, pp. 147-175. 

TOLILA, P. Cultura e Economia: problemas, hipóteses e pistas. Itaú cultura/Editora 
Iluminuras: São Paulo, 2007. 140 pgs.

YÚDICE, G. Economia da Cultura no Marco da Proteção e Promoção da Diversidade 
Cultural.  Sexta-feira, 1º de junho de 2007. Jornal O Globo. Acesso em julho de 2007.

http://www.cultura.gov.br


Mesa XXXVI 

Cenários 
Contemporâneos
e Cultura Urbana 



A
na

is 
d

o 
X 

Se
m

in
ár

io
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
Po

lít
ic

as
 C

ul
tu

ra
is 

06
 a

 0
9 

d
e 

m
ai

o 
d

e 
20

19
 •

 F
un

d
aç

ão
 C

as
a 

d
e 

Ru
i B

ar
bo

sa
 •

 R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 •

 B
ra

sil

1917

(SOBRE)VIVÊNCIAS – MANIFESTAÇÕES POLÍTICAS 
NO MOVIMENTO CULTURAL POETRY SLAM

Natã Neves do Nascimento1

RESUMO: O poetry slam ou simplesmente slam é um novo fenômeno da poesia 
oral e por meio de sua performance vem ganhando espaço em todo o país. Através 
de suas batalhas de poesia, os poetas da favela estão mandando o papo reto falando 
sobre racismo, homofobia e feminismo buscando a reflexão por parte do público. 
Esse artigo se propõe a refletir sobre a relação desses poetas com uma abordagem 
de temas políticos e sociais em seus discursos. Serão analisados nesse trabalho 
alguns conceitos de identidade e representatividade a partir de estudos de Juarez 
Dayrrel, Lívia de Tommasi e Walter Benjamim. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Slam, Favela, Poesia, Política

POETRY SLAM – BATALHA DE POESIA

O poetry slam foi criado em meados da década de 1980 em Chicago nos Estados 
Unidos, ele surgiu com uma proposta de unir a poesia falada junto a performance. O 
idealizador desse evento poético foi Marc Kelly Smith, um trabalhador da construção 
civil e poeta, que conseguiu transformar esse evento em um grande movimento 
cultural que desde então, tem alcançado muitas pessoas. Segundo Roberta Estrela 
D’Alva (2011), essa seria uma “tentativa de popularização da poesia falada em 
contraponto aos fechados e assépticos circuitos acadêmicos”.

A palavra slam é uma onomatopéia da língua inglesa e indica o som de algo 
como se fosse uma “batida” de porta ou de janela, essa palavra é utilizada também 
para se referir às finais de torneios de baseball e tênis por exemplo. Foi Smith quem 
nomeou de slam os campeonatos de performances poéticas que organizava. Esses 
campeonatos se iniciaram em um bar de jazz em Chicago, se expandindo para as 
periferias da cidade. Por meio da colaboração de outros artistas, Smith organizava 
noites de performances poéticas, com o intuito da popularização da poesia falada, 

1  Mestrando em Cultura e Territorialidade pelo Programa de Pós Graduação da Universidade 
Federal Fluminense, linha  de pesquisa: Performances, Agências e Saberes Culturais. Graduado em 
Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: nataoneves@hotmail.com. 
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em oposição à poesia acadêmica. Dentre estas performances está o slam, um tipo de sarau 
que ocorre nos moldes de batalha de poesias. 

Através da força do slam, um novo cenário foi aberto, propício à criação de novas 
performances artísticas que usam a palavra como modo de expressão daquilo que antes era 
apenas sentido. Esse movimento cultural se manifesta em um cenário mais amplo, que se 
denominou no presente trabalho como campo literário marginal periférico, pois os estudos 
sobre literatura marginal e saraus periféricos apontam que essas manifestações culturais, criadas 
entre o fim da década de 1980 e no decorrer da década de 1990, podem servir como uma base 
para outros desdobramentos culturais, já que além da promoção de atividades culturais eles 
reorientam a própria visão do que é periferia e marginalidade. 

O slam é uma competição de poesias faladas, cujas performances tratam de temas sociais 
nas quais os poetas ou slammers como também são conhecidos, são avaliados não por um 
júri técnico ou específico, mas pelo próprio público. Essa competição no Brasil acontece nas 
ruas e, na maioria das vezes, em territórios periféricos, sua composição é majoritariamente de 
jovens não universitários que não carregam consigo uma preocupação com as normas cultas 
ou até mesmo com as regras gramaticais, mas com passar sua mensagem ou “dar o papo”, 
afinal é o público quem vai decidir quem será o vencedor. Essa competição faz parte de um 
campeonato que tem suas divisões locais, estaduais e nacional, que vale uma vaga para o 
mundial na Copa do Mundo de Poesia que acontece em Paris.

É preciso compreender que cada slam realiza suas competições de acordo com sua 
programação, os vencedores de cada edição competem em uma final, essa data da final fica a 
critério do grupo responsável pelo slam, o vencedor avança para o campeonato estadual que 
reúne os melhores poetas daquele estado e quem vence essa  disputa representa seu estado 
na competição nacional e compete pelo título de campeão nacional do campeonato brasileiro 
de poesia falada que acontece em dezembro de cada ano, mais conhecido como Slam BR. O 
vencedor do campeonato nacional representa o Brasil na copa do mundo de poesia falada ou 
também conhecida como Slam Mundo, que acontece em Paris no início de cada ano e disputa 
esse título com outros poetas de mais de 18 países.

Como qualquer outro campeonato o slam possui regras, e apesar de acontecer diferentes 
competições pelo país as regras na grande maioria deles são as mesmas. Os poemas podem 
ser de qualquer assunto ou tema e em qualquer estilo. Porém, é importante que cada poeta 
apresente poemas originais de sua autoria e as apresentações não devem ultrapassar três 
minutos de duração. Cada participante tem direito a alguns segundos para adaptar o microfone 
e o palco. O tempo começa a ser contado a partir do momento em que o poeta se dirige ao 
público, depois dos três minutos, penalidades de tempo serão aplicadas de acordo com os 
segundos além dos 3 minutos de apresentação.  O anúncio das penalidades, são anunciadas 
pelo apresentador depois que os juízes tiverem atribuído as notas da apresentação do poeta.
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O apresentador ou Slammaster, como também é conhecido, exerce um papel fundamental 
na programação do slam. Ele deve anunciar ao público o nome e uma pequena descrição de 
cada poeta, também deverá fazer a escolha dos jurados e pedir ao final de cada apresentação 
que eles falem suas notas. Ele tem a função de fazer o evento seguir o cronograma e incentivar 
o público ali presente. São escolhidos cinco jurados entre os membros da plateia, essa escolha 
dos jurados é feita de forma aleatória pelo apresentador um pouco antes da competição 
começar. A escolha aleatória dos jurados parte do princípio de que todo indivíduo é capaz 
de emitir uma opinião válida sobre arte e não seria necessária uma formação acadêmica ou 
técnica para isso. Então, uma vez escolhidos, eles devem estar atentos às apresentações e no 
momento solicitado informar a nota equivalente aquela apresentação.

Os juízes darão notas de 0 a 10, com a maior nota sendo 10, para cada poema. Eles 
são instruídos a usar uma casa decimal para reduzir as possibilidades de empate entre os 
competidores. Cada poema receberá cinco notas, a mais alta e a mais baixa serão descartadas 
e as três restantes serão somadas, representando a nota final do poeta. Além dos jurados 
também é escolhido entre o público uma pessoa para ficar responsável por cronometrar as 
apresentações além de contabilizar as notas informadas pelo júri .

Não é permitido o uso de auxílios visuais ou e fantasias pelo poeta durante sua 
apresentação, essa regra de auxílios visuais tem o intuito de manter o foco nas palavras e na 
apresentação em si e não em objetos. Além do mais, não é permitido a repetição de poemas, 
os poemas precisam ser autorias e cada um deles pode ser usado uma única vez durante as 
eliminatórias e uma vez na grande final.

Alguns slams dividem as suas programações em momentos de competição e momentos 
de microfone aberto. Esse seria o espaço para qualquer um que está ali presente dar o seu 
recado e se apresentar, seja com poesias originais ou não. Isso pode ocorrer antes ou depois 
da competição, sendo a ordem escolhida de acordo com o grupo responsável pelo slam.

No Brasil o movimento dos slams foi trazido por Roberta Estrela D’Alva, atriz-MC, 
pesquisadora e poetisa, ela faz parte de um movimento que se chama Frente 32 de fevereiro, 
grupo formado em 2004, depois que o dentista negro Flávio Ferreira Sant’Anna foi assassinado 
por policiais militares. Como resposta, artistas e intelectuais passaram a desenvolver pesquisas 
sobre racismo e a promover intervenções urbanas. Foi em uma das reuniões do coletivo que a 
atriz e também mestre em comunicação e semiótica pela PUC – SP (Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo) teve acesso a dois documentários internacionais sobre slams. Com 
interesse em conhecer mais sobre esse movimento ela viajou aos Estados Unidos para viver 
a experiência e, na volta, organizou a primeira versão brasileira, o ZAP! Zona Autônoma da 
Palavra, em dezembro de 2008.

2  A frente 3 de fevereiro é um grupo transdisciplinar de pesquisa e ação direta acerca do racismo na 
sociedade brasileira. Sua abordagem cria novas leituras e coloca em contexto dados que chegam à população de 
maneira fragmentada através dos meios de comunicação.
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Ao retornar de viagem a artista se deu conta que esse movimento que já era bastante 
conhecido nos Estado Unidos, ainda não existia no Brasil. Por meio de um projeto que estava 
no papel e de algumas articulações, o primeiro slam do país aconteceu em São Paulo, ainda 
que de forma improvisada sua primeira edição ficou lotada e teve uma recepção positiva por 
parte do público presente. 

Aqui no Brasil os slams acontecem nas ruas majoritariamente, e isso se tornou uma 
marca nacional: o desejo de ocupar os espaços públicos. Outra característica marcante é o 
romper com o conceito de batalhas de poesia par se tornar um movimento de resistência 
das favelas e periferias. Os slams estão inseridos em um contexto mais amplo de produções 
culturais e artísticas em regiões periféricas da cidade, onde historicamente se têm as ausências 
e falhas de equipamentos do poder público no atendimento às demandas das populações. 
Esses movimentos de slam estão se convertendo em novos espaços de sociabilidade em que 
se busca, através da poesia e da arte, o debate de questões sociais, apoiados na interação entre 
poeta e público.

Podemos enxergar nesse movimento cultural uma oportunidade desses jovens ocuparem 
os espaços públicos com suas poesias, no Rio de Janeiro o slam tem ocupado diversos bairros 
e praças da cidade. Configurando-se como estratégia implícita de vivência urbana contribuindo 
para pensar e debater as formas de se estar e utilizar as praças e locais públicos. Pois em seus 
corpos trazem consigo um novo olhar de utilização desses espaços não apenas de maneira 
performática, mas também como uma experiência política.

Os praticantes ordinários das cidades realmente experimentam os espaços quando os 
percorrem e, assim, lhe dão “corpo” pela simples ação de percorrê-los. Estes partem 
do princípio de que uma experiência corporal, sensório-motora, não pode ser reduzida 
a um simples espetáculo, uma simples imagem ou um logotipo. Ou seja, para eles 
a cidade deixa de ser um simples cenário no momento em que ela é vivida. E mais 
do que isso, no momento em que a cidade – o corpo urbano – é experimentada, esta 
também se inscreve como ação perceptiva e, dessa forma, sobrevive e resiste no corpo 
de quem a pratica. (BRITTO; JACQUES, 2008, p. 83)

 Diante da espetacularização das cidades o movimento cultural do slam resiste a esse 
processo e as formas convencionais de viver a cidade. Paola Jacques e Fabiana Britto afirmam 
que “O principal antídoto contra o espetáculo seria o seu oposto, a participação ativa dos 
indivíduos em todos os campos da vida social e principalmente naquele da cultura”. 

O movimento tem se espalhado ao redor do mundo e mesmo com tamanha proporção, 
guarda um caráter local e suas regras podem mudar de acordo com a localidade. A localidade 
tem um papel fundamental pois é a partir dela que questões importantes surgem como a 
identidade, o nome e o grito desse slam e o nome é dado pelo grupo responsável. No Brasil 
temos como exemplo o Slam das Minas (RJ), Slam Laje (RJ), Slam Resistência (SP), Slam 
da Quentura (CE) e assim os nomes vão mudando de acordo com as escolhas dos grupos. 
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Além disso o grito é algo que afirma a identidade daquele lugar onde acontece o slam, 
cada grupo tem o seu e essa fala é sempre feita pelo apresentador antes de alguma performance 
com a interação do público presente. No caso do Slam Laje que é o primeiro slam de favela 
do Brasil o grito de guerra é: “A favela está passando a mensagem, Slam Laje! Abra seu 
coração”. O grito de guerra motivando o público a abrir seu coração, deixa claro como o 
sentimento é importante para vivenciar aquela experiência de escutar a poesia e também fazer 
referências ao território que o evento acontece.

No ano de 2018 foram contabilizados 160 slams por todo o país, sendo 44 no estado de 
São Paulo e 27 no Rio de Janeiro sendo esses estados os que possuem mais slams. É preciso 
compreender que o fortalecimento do movimento de slams do país é o ponto principal de sua 
construção, pois através do afeto do grupo que as tarefas conseguem fluir, pois o trabalho é 
feito sem nenhum tipo de apoio financeiro.

SLAM LAJE  - “A  POESIA É MARGINAL, MAS O POETA NÃO”3

“Vem e brota aqui na laje, vai passar sua mensagem, sei que você tem vontade 

então, recita um pouquinho. Ah vou recitar, vou passar a visão pra tu, pega a visão!”4

Pude conhecer o Slam Laje em abril de 2018, através de alguns interlocutores que havia 
conhecido em 2016 durante uma residência oferecida pelo coletivo GatoMídia5 no Complexo 
do Alemão. O desejo de compreender que tipo de produção cultural tem sido feita por essa 
juventude periférica, me motivou a fazer uma imersão nessa residência. Essa residência durou 
duas semanas, com oficinas teóricas e práticas. 

Nela conheci Sabrina Martina, que atualmente é conhecida como MC Martina, uma 
das idealizadoras do Slam Laje. Sua participação em organizações de movimentos dentro do 
Alemão não se resume apenas ao slam, atualmente ela se divide nas funções de produtora 
cultural e poeta além de estudante, pois deseja ser aprovada no vestibular para o curso de 
Ciências Sociais. 

 Diferentemente de outros slams que acontecem pelo Brasil, o Slam Laje começou no 
Morro do Alemão, na laje da Casa Brota, primeiro  espaço de coworking para empreendedores 
de favela com o objetivo de ser um ponto de encontro para trocas de ideias e projetos relacionado 
3  Frase emblemática e muito conhecida do poeta Mateus Britto. 
4  Versão do Funk “Vem e brota aqui na base” cantada pelo MC Doguinha feita pela Mc Martina produtora 
do Slam Laje.
5 Ao entender o “gato” como uma forma não-tradicional de acesso a serviços, o GatoMídia propõe uma 
formação em conjunto nas ferramentas de mídia alternativas como por exemplo facebook, youtube, twitter e 
instagram. Nas quais é feita uma cobertura colaborativa e são dados “macetes” para potencializar esses recursos 
e gerar visibilidade para seu projeto, trabalho ou causa. É um projeto de convivência e aprendizado em mídia e 
tecnologia para jovens de espaços populares, que existe desde 2013 no complexo do alemão, tendo como objetivo 
estimular que jovens e negros possam produzir sua própria comunicação, rede e conexões. Possibilitando diferentes 
narrativas, visibilidade, oportunidades e ideias criativas coletivas que construa um mundo mais justo, igualitário e 
afetivo.
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à inovação, tecnologia, ao entretenimento e engajamento. Esse foi o primeiro slam de favela 
do país e desde sua primeira edição em maio de 2017 tem repercutido e alcançado um público 
cada vez mais diverso para as batalhas de poesia. Segundo MC Martina, a escolha de uma laje 
na favela se deu pelo fato  que a PM pudesse agir de forma mais bruta ou até mesmo impedir 
que o evento aconteça, caso fosse em alguma rua da comunidade. 

O slam é aquele lugar onde as múltiplas identidades se encontram, as pessoas se reúnem 
para compartilhar palavras, ideias, poemas. Cada um possui uma identidade e se tratando 
desses jovens que vivem nas periferias e favelas, eles não devem ser rotulados por “preto, 
pobre ou favelado” , na medida em que tais alcunhas são limitadas, socialmente restritas e 
ideologicamente engendrada, essa é a forma como é estigmatizado muitas vezes o morador 
de favela. A pesquisadora Aline Sabino reforça a necessidade de uma luta desses corpos para 
se fazer presente em espaços que lhes são negados.

No entanto, há uma apropriação muito maior da periferia brasileira, nível slammer e 
público, ao movimento do poetry slam. Modelo próximo aos saraus, o slam condensa 
poetas marginalizados, que lutam por reconhecimento e mudança social através da 
arte. São corpos que procuram estar em espaços, que lhes são negados. (SABINO, 
2017, p.13)

O poeta favelado está inserido em um território que é repleto de negações,  sua vida 
é uma completa disputa para afirmar sua existência e sua identidade. É preciso compreender 
como ocorre o processo de construção de uma identidade dentro de um território repleto de 
negações. A pesquisadora Maria Cristina Soares Gouvea, reforça a importância de conhecer 
o processo de construção da identidade social de uma criança moradora de favela, mostrando 
muitas vezes a ausência de uma preocupação com sua formação acadêmica por parte da família, 
entretanto há presença, de uma criação baseada na transmissão de valores e de conhecimentos 
construídos no diálogo com o lugar social e o território que ocupam.

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. 
E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias 
orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. (BENJAMIN, 1994, p.198)

Walter Benjamin, fala sobre a experiência como fonte para o narrador, podemos relacionar 
essa como a fonte principal dos poetas que vão se apresentar no slam. No entanto a relação 
desses sujeitos com a memória é muito intensa, esses ensinamentos, essas experiências se 
tornam conteúdos para as suas poesias. Esses jovens de fato vivenciam suas experiências e 
as compartilham dentro dos slams. 

A identidade vai sendo afirmada através do entendimento desse espaço do slam como 
um lugar de afeto e de troca. Em uma das edições do Slam Laje que acompanhei, a poeta 
Agnes Mariá6, após recitar sua poesia, compartilhou seu processo de escrita. Ela falou sobre 

6  Agnes Mariá é uma poeta do Rio Grande do Sul integrante do coletivo Poetas Vivos, conforme foi 
informado durante uma oficina de poesia realizada na edição de Janeiro de 2019 do Slam Laje. 
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como a poesia foi uma maneira de pôr para fora as coisas que a fazem mal no dia-a-dia, coisas 
as quais ela acreditava não poder responder e que deveria ficar calada. No slam ela viu que 
aquilo que antes ela apenas colocava no papel, poderia ser dito e que aquilo que a fazia se 
sentir mal, também fazia mal a outras pessoas e essas mesmas pessoas se identificavam com 
a sua dor e com aquela poesia: “o slam foi o lugar onde eu me encontrei”. 

A forma com que os jovens são vistos, ou constantemente colocados à margem é comum. 
Embora estejamos no século XXI, o preconceito aprofunda as diferenças e as intolerâncias 
e o jovem de periferia continua subalternizado. Juarez Dayrrel afirma a necessidade de se 
considerar a posição social desses jovens e o tratamento que lhes é dado, pois se tornam 
experiências diversificadas através de contextos históricos e culturais. 

Na visão hegemônica sobre a juventude, por exemplo, a primeira postura se manifesta 
na compreensão do jovem como um vir a ser, tendo, no futuro, na passagem para a vida 
adulta, o sentido de suas ações no presente. (...) Alia -se a uma tendência em determinar 
o tempo da juventude com critérios etários predefinidos e rígidos, delimitando posturas 
e políticas públicas que não atendem às necessidades da juventude.(DAYRELL, 2004, 
p. 2)

Para o autor, em nossa sociedade há uma cobrança em relação a que caminho o jovem 
vai seguir, e qualificando esses jovens pela faixa etária ou por uma postura específica, essa 
sociedade tende a encarar esses jovens através de um olhar negativo, aquilo que são e que não 
alcançaram. Além disso, outras questões permeiam esses jovens, principalmente os que vivem 
nas periferias das cidades, o fato de não ter o cabelo liso dentro dos “padrões” construídos 
de beleza, considerado como certo, ou pela ausência de roupas com logomarcas de grifes, os 
coloca distante e em constante disputa, em relação ao que é considerado moderno ou atual 
para a nossa sociedade.

O JOVEM FAVELADO COMO PROTAGONISTA DE SUAS NARRATIVAS

Roberta Estrela D’Alva reforça o fato do slam ser feito por pessoas e para pessoas, 
e quando essas pessoas se apropriam desse lugar e desse tempo para performarem elas vão 
falar de onde vieram, quem são e naquilo que acreditam.

Em uma das idas ao Slam Laje pude conhecer o coletivo Nós da Rua7 é composto por 
oito poetas e foi criado em abril de 2017 com intuito de trazer literatura e poesia para a zona 
oeste do Rio de Janeiro através de eventos de integração com as comunidades da região, por 
meio do slam e de oficinas literárias. Ao enxergar o conceito de coletivo como um espaço 
de construção coletiva, as reflexões suscitadas estariam ligadas as circunstâncias cotidianas 
e através da experiência de vida que cada integrante traz consigo. Sendo assim o coletivo se 
torna um lugar onde pessoas e suas práticas se convergem e a partir disso podem haver trocas 
e mudanças.

7  Página do coletivo Nós da Rua. Disponível em : https://www.facebook.com/nosdaruapoesia/ 

https://www.facebook.com/nosdaruapoesia/
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Durante a edição de aniversário de um ano do evento pude acompanhar a vitória e 
classificação de dois poetas do coletivo para que os mesmos pudessem competir na competição 
final pela vaga de poeta campeão daquele ano e representante do Slam Laje no campeonato 
Brasileiro de poesia falada o Slam BR.  

Após três rodadas  de batalhas continuas, são anunciados os dois finalistas que já 
tem suas vagas reservadas para a grande final do Slam Laje que vai decidir quem será seu 
representante na competição estadual. Os poetas vencedores da edição foram Sabrina Azevedo 
e Dudu Neves.

Durante a apresentação da finalista Sabrina Azevedo, é possível perceber um jogo de 
entonações, sua interpretação dos versos é as vezes agressiva, as vezes irônica. É como se 
seu corpo falasse além das palavras que saiam de sua boca, mas também através do caminhar 
de um lado para o outro. Segundo Paul Ricoeur (1997), “o simbolismo confere à ação uma 
primeira legibilidade”, esse entendimento do simbólico, ajuda na interpretação dos gestos e 
ações de cada poeta, que pode gerar no público uma expectativa em como essa apresentação 
será feita. 

Mas porque grita, meu senhor, atrapalhei o seu conforto? Falei pra todo mundo ouvir 
que tu prefere favelado morto. Te afronta eu tá pronta, pronta pra entender que o seu 
vocabulário é só pá pum! Que preto e favelado se morrer é só mais um e na tua rotina 
isso é tão comum. Caiu mais um, olha o cabelo, traficante. Mas na mochila, marmita, 
caderno e livro vish trabalhador, estudante. Mas não foi isso que o Datena falou, ele 
foi encontrado com loló, maconha, lança. Drogas que eu e o senhor sabemos quem 
implantou, mas porque grita, meu senhor? É respeito que está me faltando? Nunca 
vou te respeitar, tu com esse nariz branco. Das carreiras que você acabou, das que tu 
gosta é do trabalhador e da mãe dele que chorou, que nem caixão aberto tu deixou, 
então não grita meu senhor. Porque o senhor está na minha casa eu sou cria de Dandara 
e sua farda não me coloca terror então não grita, meu senhor. Porque foi Zumbi que 
você afrontou, a minha cor você ameaçou não vai passar batido os irmãos que você 
matou. De princípio limitando a cultura, só percebeu que comigo o efeito foi inverso? 
Quando eu não precisei traficar nem virar prostituta. Você criou a revolta em mim, mas 
eu criei o nós da rua desatando o nó da mente e representando a cultura, evoluindo a 
cada poesia eu apronto e te confronto recitando Elisa Lucinda e só de sacanagem eu 
serei honesta e  direi minha ideia de igualdade: Eu quero que seu coro arda e sinta o 
chicote, por ser preto de cabelo crespo e se vestir do seu jeito. E quando se colocar a 
mão na consciência não espere que eu te abrace e diga que te perdoo vai conviver com 
isso, como a mãe que por engano seu, convive com a ideia que seu filho está morto, 
dos meninos ele era o mais novo, na escola ele não chegou e nem no trabalho meu 
senhor, sua garota ele não beijou, futebol de domingo não rolou, ficou faltando um 
jogador, todo mundo sentiu aquela dor e o meu coração apertou a quase comprimir 
ao ver o sofrimento daquela mãe o desespero em gritar porque meu senhor? Ele mal 
fez dezoito.   (AZEVEDO, 2018)8

Sabrina foi a primeira colocada e em suas poesias, o feminismo e o racismo eram os 
temas mais abordados, “Meus heróis não morreram de overdose, morreram assassinados”. 

8  Transcrição nossa da poesia apresentada na edição de aniversário do Slam Laje em 27 de maio de 2018 
(texto não publicado)
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Na última rodada o júri foi unanime em dar a maior nota daquela edição o tão desejado 10 e 
que garantiu a primeira colocação do Slam Laje.

Ocupando a segunda colocação o poeta Dudu Neves se destaca entre os demais poetas, 
a presença masculina naquela competição era mínima perto das candidatas ao título de Campeã 
daquela edição. Pude perceber que os homens que tem se apresentado no slam, quando colocam 
a figura da mulher em seus textos muita das vezes é para elogiar a figura materna ou a força 
dessa mulher, diferentemente das mulheres que quando falam sobre os homens em sua maioria 
é para expor abusos e assédios.

 As falas femininas também são marcadas pela força e muitas vezes como um protesto 
contra os abusos ,assédios sofridos e sobre a solidão da mulher negra. As poesias que Dudu 
apresentou, falam sobre ser negro, ser gay, de favela e como esse corpo é encaixado dentro 
de uma sociedade que muitas vezes limita os sujeitos.

“Ainda posso ouvir, as correntes se arrastar, o chicote marcar, marcas que ainda posso 
sentir, ainda posso ouvir o som da sirene da viatura tocar, o gatilho apertar no menino 
daqui. É que arrastaram Claudia, Rafa Braga em uma jaula, Marielle morta vão vir 
atrás de mim tanta ferida exposta luto cravado na memória, menor com o uniforme da 
escola não conseguiu reagir. E eu ainda tenho que resistir, é que eu vim de lá do lado 
de lá, me trouxeram pra cá acho que o plano deles era me matar aqui. É que eu vim 
de lá, de África, mas de onde eu sou se África não é um país, querem me silenciar, 
minha história apagar, minha ancestralidade ocultar. Me botar pra trabalhar, salário 
mínimo ganhar, pra tentar me sustentar na crise desse país. Oh Deus então zele pela 
minha vida, me livre da dura, da viatura, do homem do saco, do capitão do mato e da 
bala perdida. Assim se foram tantas vidas, sonhos mutilados por causa da melanina. 
Assim escreveram tantas poesias inspiradas nas dores, dores como da tia Dolores 
que sentiu a dor de perder sua cria. País sem paz, paz que procria e não cria, onde o 
dinheiro virou um Deus e quantos pobres nascemos ateu, sistema capitalista todo dia 
mata setenta e um dos meus e eu ando tranquilamente na favela onde eu cresci, quero 
andar tranquilamente no país onde eu nasci, mas sei que minha raiz não é daqui. Essa 
terra é dos moços de flecha afiada de cara amarrada Tupã Araguaia um povo que fala 
tupi guarani. Minha carne é traçada numa terra roubada, fui vendido a troco de ouro 
e prata e eles gritava é uma nova pátria.” (NEVES, 2018)9

É comum participantes de outros slams estarem presentes uns nos eventos dos outros, 
esse tipo de fortalecimento que faz com que um ajudo ao outro mediante a  constante falta 
de recursos para a realização desse tipo de evento. Muitos dos produtores contam com a 
contribuição do público ao final do evento em  determinado momento em que passa um chapéu 
para que seja feita uma colaboração.

Nesse mesmo dia o rapper e poeta W-Black, que é um dos responsáveis pelo Slam 
Resistência que acontece no bairro de Vila Isabel, estava presente e declamou a letra de sua 
mais nova música “Quem mata mais?”. O rapper traz em sua letra a luta que precisa enfrentar 
constantemente pelo fato de ser negro e a constante disputa que precisa fazer para sobreviver 

9  Transcrição nossa da poesia apresentada na edição de aniversário do Slam Laje em 27 de maio de 2018 
(texto não publicado)
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dentro de uma sociedade que cada vez mais estigmatiza os jovens principalmente negros de 
periferia.

“A arma mesmo sem disparo me para e me paralisa. Encostado na parede e mãos no 
meu bolso, voltei à escravidão sensação de calabouço. ‘Passa a droga, anda logo otário’ 
Meu bolso tá vazio eu nem sequer sou usuário. ‘Documento, por favor’ Ficou sem ação 
quando mostrei a carteirinha do mestrado em educação. O sistema dá pane quando vem 
pra opressão e encontra preto e pobre que tem pós-graduação.” (W-BLACK, 2018)10

Dessa forma é possível compreender “ que os territórios periféricos, no Brasil, são densos 
de criações artísticas e culturais que têm, também, um significado político”(TOMMASI). Esse 
tipo de fala apresentada dentro do slam, se torna cada vez mais comum, pois, os poetas veem 
aquele momento além de um acontecimento poético, mas um movimento social para refletir 
a realidade vivida por cada jovem que tem tido sua juventude e identidade negadas. Lívia de 
Tommasi reitera a respeito da maneira que esses jovens periféricos e favelados encontraram 
de expressar suas inquietações.

Fugindo das formas tradicionais da política (os partidos, os sindicatos, o movimento 
estudantil), os jovens de classe popular expressam- através do corpo, da dança, da 
palavra, do traço, da performance, de um estilo - suas questões, demandas e denúncias. 
(TOMMASI, 2017, p.67)   

Os poetas encontram no slam um espaço para refletir sobre aquilo que os toca, sobre 
suas incertezas, seus medos e desejos para o futuro. Suas falas são atravessadas por suas 
experiências. Esse movimento cultural do slam é visto como um ato político e esse processo 
de criação e expressão do seu olhar sobre a sociedade, contribui para o fortalecimento dessas 
identidades. Isso permite que os poetas se expressem livres dos conceitos mais refinados da 
poesia tradicional, há uma liberdade para se expressarem da maneira que acham melhor, o 
pensamento é livre e há um espaço para a troca entre as diferentes pessoas que ali estão. E 
no fim quem vence é a palavra, a poesia.

CONSIDERAÇÕES

A proposta desse trabalho foi refletir sobre a relação dos jovens de periferia junto 
as novas narrativas que estão surgindo através do movimento de slams, de forma que esses 
mesmos jovens se utilizam desses espaços, para afirmar suas identidades e falar sobre suas 
experiências pela cidade. Embora os slams tenham experimentado um rápido crescimento e 
popularização por todo o país nos últimos anos, ainda há muito o que se pesquisar sobre o 
tema e poucos são os estudos sobre as implicações dessas práticas em nossa sociedade.

Os slams possibilitam o afeto e a potência da favela na cidade, além da ocupação de 
espaços públicos por meio de intervenções urbanas e capazes de proporcionar encontros de 

10  Transcrição nossa da poesia apresentada na edição de aniversário do Slam Laje em 27 de maio de 2018 
(texto não publicado)
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pessoas em processos de troca de conhecimento e experiências. Através desse movimento 
cultural, passou-se a repensar o papel do artista da periferia em relação a sua comunidade e 
do indivíduo em relação à arte, seja como produtor ou espectador de intervenções. A própria 
ideia de que todo indivíduo é capaz de emitir uma opinião válida sobre arte, não necessitando 
de uma formação acadêmica ou técnica na escolha dos jurados, reforça essa questão. No 
entanto, é preciso ressaltar que apesar de alguns poetas receberem visibilidade e circularem 
as cidades por intermédio de sua arte, há um longo caminho para que haja um espaço próprio 
de circulação e divulgação destes poemas e poetas para fora do círculo dos slams e públicos 
de suas comunidades.

Menosprezar a questão das diferenças culturais, a partir de um entendimento próprio 
do que é cultura, seria como aceitar de um modo geral e sem maior questionamento, que ela 
designava o conjunto de tudo àquilo que a humanidade havia produzido de melhor através 
de materiais artísticos, filosóficos, literários etc. Assim as classes populares que vivem em 
uma realidade oposta ao que se tem como “culto”, não teria a possibilidade de ter suas 
manifestações culturais reconhecidas, pois o seu sistema simbólico trabalha na afirmação do 
sujeito na sociedade, e sua totalidade se relaciona dimensionalmente onde se está inserido.

Não podemos negar desde já os avanços feitos e a relevância do tema para a pesquisa 
acadêmica e para os debates culturais que se preocupem com o empoderamento de grupos 
subalternos, das margens de nossa sociedade. Nos combates de poesia convergem, nas ruas, as 
batalhas que estes jovens travam cotidianamente para garantir seu direito de existir e resistir.

Os favelados, termo comumente utilizado para desqualificar é ressignificado tornando-
se identidade e motivo de orgulho. É importante pensar nas questões que que permeiam o 
universo da favela: estereótipos, preconceitos, violência e cultura, todas presentes e atuantes 
na constituição do caráter desse jovem e mesmo sendo considerados “os outros”, esses jovens 
têm se apropriado dos bens e dos espaços que lhes são muitas vezes negados pela cor, pela 
condição financeira entre outros motivos, e encontraram alternativas para mostrar os seus corpos 
vivos dentro da sociedade, a poesia se tornou uma ferramenta para afirmar essa identidade.

É preciso ampliar o olhar para a cultura presente nas favelas, pois esse território possui 
uma grande riqueza dentro da cidade, é a mistura de arte com a vida que faz a esperança de 
viver sua rotina ser chamada de cultura. Apesar de seus problemas estruturais, é possível 
compreender que há o desenvolvimento de uma arte diversificada e muitas vezes incompreendida, 
tais questões apresentam a potencialidade desse espaço popular desmistificando todo um 
conceito baseado em falta de recursos e carência social.
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DE OLHO NA RUA: REFLEXÕES SOBRE UM ESPAÇO 
CULTURAL POTENTE

Marília de Almeida Gama1

RESUMO: Apresentar os descompassos que o uso de vias públicas para a realização 
de atividades culturais tensiona na gestão pública, bem como refletir sobre o lugar 
atribuído às ruas nas políticas culturais são o cerne deste artigo. Será analisada 
a produção jurídica que se debruça sob a temática no estado do Rio de Janeiro, 
os procedimentos de liberação adotados na cidade de Rio das Ostras - interior 
fluminense, bem como as experiências empíricas vividas por mim como produtora 
cultural neste território. São pressupostos teóricos norteadores desta construção: o 
direito à cidade e o entendimento de rua e casa como categorias sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Rua, Atividades Culturais, Direito à Cidade. 

INTRODUÇÃO OU RETRATO DE UMA PARTICIPAÇÃO 
SILENCIADA 

Mais uma vez a Guarda Municipal, mais uma vez a SEOP, entenderam o 
nosso lado - viram a nossa documentação e liberaram tudo – e mais uma 
vez, a Polícia Militar (que pelo que eu saiba, não tem alçada para isso) 
está proibindo a Roda Cultural de acontecer.”  (DESABAFO, 2015).

No excerto acima, o organizador da Roda Cultural KGL – Dom Negrone 
– tece considerações a respeito do que o mesmo denomina “repressão cultural”. 
Expondo que, apesar de apresentar a documentação exigida e ser liberado por duas 
instâncias municipais de controle na cidade do Rio de Janeiro (Guarda Municipal e 
Secretaria de Ordem Pública - SEOP), a Polícia Militar impede, pela segunda vez, 
que sua atividade aconteça. E complementa:

1  Bacharel em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras 
(UFF-CURO); pesquisadora das rodas culturais e batalhas de rima no estado do Rio de Janeiro pelo 
coletivo Arte de Rua e Resistência e agitadora cultural de atividades artísticas voltadas à arte urbana. 
E-mail: marilia.almeida2@gmail.com
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Nós estamos aqui como aquilo que nós somos: ativistas culturais do Rio de Janeiro. 
Nós estamos aqui como pessoas que curtem a arte urbana - a cultura urbana. Nós somos 
pessoas que revitalizamos locais que o poder público deixa à mingua. Estamos aqui 
hoje apenas para exigir nosso direito de lazer. A ter cultura. (RODA, 2015).

A emblemática situação narrada por Dom Negrone escancara como a utilização das 
ruas para atividades culturais apresenta tensões e descompassos da gestão pública: autorizada, 
porém impedida.

Como produtora cultural na cidade de Rio das Ostras – cidade fluminense pertencente a 
região das baixadas litorâneas – pude vivenciar dilemas semelhantes, desta vez, como proponente. 
Encaminhando a documentação de uma edição da Ocupação Cultural da Rua Maria Letícia2, 
houve uma ocasião em que um funcionário público de um dos órgãos liberativos municipais 
quis me sugerir que eu “escolhesse um nome melhor para minha proposição”. Dizia que 
Ocupação não seria fácil de aprovar, a não ser que eu tivesse algum respaldo/apadrinhamento 
interno. De fato, a dinâmica de liberação se revelava o desafio mais desgastante da produção 
desta atividade - a cada edição, eram exigências diferentes que surgiam.   

Diante dos breves exemplos acima e, partindo da compreensão de políticas culturais 
como sendo “conjunto articulado, continuado e sistemático de formulações e intervenções” 
na área da cultura (RUBIM, 2015, p.12), “posicionadas nos campos do real e do simbólico, 
do consumo e da fruição, do acesso e das práticas” (CALABRE, 2018, p.42), começo este 
artigo semeando no(a) leitor(a) duas de minhas questões-incômodo: há políticas culturais para 
as ruas? Como o uso de vias públicas é visto pelas políticas existentes?

QUE ESPAÇO CABE À RUA?

Normalmente vista como local de passagem, propícia a intempéries, as ruas são tidas 
como um lugar hostil, de vulnerabilidade e impessoalidade. Expressões como “na rua da 
amargura” e “no olho da rua” são usuais em nosso vocabulário para evocar esses valores. 
Todavia, segundo Roberto DaMatta, as ruas transbordam os espaços geográficos. Rua e casa 
são províncias éticas que estruturam nossas maneiras de agir: 

(...) “casa” e “rua” são categorias sociológicas para os brasileiros, estou afirmando que, 
entre nós, estas palavras não designam simplesmente espaços geográficos ou coisas 
físicas comensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de ação social, 
províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por 
causa disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens 
esteticamente emolduradas e inspiradas. (DAMATTA, 1997, p.14)

2  Iniciativa articulada por mim e demais integrantes do Coletivo Mucambo onde, a cada dois meses, 
ocupávamos juntos de artistas locais, uma rua riostrense com manifestações integradas: circo, gastronomia, moda, 
teatro, música, artes visuais, literatura, etc. – sempre numa tarde de domingo. As Ocupações chegaram a reunir 
cerca de 500 pessoas circulantes em 7h de duração, e foram realizadas por dez edições, conforme ilustram as 
notícias disponíveis em http://www.riodasostras.com.br/eventos/index.php?evento=1017 e https://cliquediario.
com.br/caderno-d/7a-edicao-da-ocupacao-cultural-da-rua-maria-leticia-chega-ao-centro-de-rio-das-ostras  Acesso 
em: 20 fev. 2019.

http://www.riodasostras.com.br/eventos/index.php?evento=1017
https://cliquediario.com.br/caderno-d/7a-edicao-da-ocupacao-cultural-da-rua-maria-leticia-chega-ao-centro-de-rio-das-ostras
https://cliquediario.com.br/caderno-d/7a-edicao-da-ocupacao-cultural-da-rua-maria-leticia-chega-ao-centro-de-rio-das-ostras
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Indisciplina, imoralidade e boemia são algumas das atividades normalmente propícias à 
gramática da rua. Assim, é incomum que sejam vistas como um espaço cultural, de sociabilidade 
e cidadania. Entretanto, seu uso para a realização de grandes festividades se faz corriqueiro: não 
raro são organizados mega eventos - pela iniciativa privada ou pelo poder público - reunindo 
grandes multidões. Estas sempre em papel de passividade, vistas como consumidoras da 
programação ofertada. 

Contudo, vislumbra-se aqui outro uso possível às vias públicas: participação na dinâmica 
cultural da cidade, estratégia de permeabilidade. Como diz José Mauro Gnaspini: “ensaio de 
urbanidade”. 

As festividades públicas, sejam elas de cunho religioso, cívico ou sazonal, e em certa 
medida as manifestações populares em geral, constituem um laboratório vivo para que 
se experimente a cidade mais horizontal, mais permeável. 

Eventos em praça pública podem funcionar como ensaio de urbanidade, uma 
oportunidade para a sociabilidade de rua e uma ocasião para aprender a conviver.  
(GNASPINI, 2018, p.108)

Defendo, desta maneira, que o uso das ruas deva ser pensado para além da mera passagem 
e para além do evento espetáculo - com público consumidor, em papel de passividade. Defendo 
que a rua deva ser protagonista de políticas culturais – estas, por sua vez - garantidoras da 
diversidade e do direito à cidade.

Por direito à cidade, entendo: 

não é apenas um direito condicional de acesso àquilo que já existe, mas sim um direito 
ativo de fazer a cidade diferente, de formá-la mais de acordo com nossas necessidades 
coletivas (por assim dizer), definir uma maneira alternativa de simplesmente ser 
humano. Se o mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e 
refeito. (HARVEY, 2013, p.56).

Ou seja, muito além de ter mobilidade, moradia, saneamento básico ou acesso a 
serviços, compreendo o direito à cidade como participação ativa, como possibilidade real de 
atribuição de novos significados aos espaços. Reimaginar e refazer. 

ESTUDO DE CASO: RIO DAS OSTRAS

Por se tratar de uso do solo, compete a cada municipalidade compreender suas 
idiossincrasias e versar sobre o tema das ruas. Assim, obviamente, não pretendo aqui esgotar a 
diversidade de tensões que esta questão suscita, mas, pincelar fotografias e grifar os indícios que 
podem levar a pontos sintomáticos. Relatarei experiências do território onde pude mergulhar.3 
Todavia, não por acreditar que se tratam de modelos ou padrões a se replicar, mas sim, por 

3  Mais informações podem ser encontradas em minha monografia “Se essa rua fosse minha: o fluxo de 
liberação de vias públicas para atividades culturais em Rio das Ostras”, apresentada como requisito parcial para a 
obtenção do título de bacharel em produção cultural.



1932

ter adentrado em seus meandros e por diagnosticar que os gargalos encontrados podem, 
eventualmente, ser vistos em outros municípios Brasil adentro.

 Como já ilustrado brevemente, a cada nova edição da Ocupação Cultural ia sendo 
surpreendida com novidades para a autorização. Uma das surpresas mais complexas aconteceu 
após uma mudança de gestor em um dos órgãos públicos do município. Fui orientada a dar 
entrada em um novo processo administrativo - no Corpo de Bombeiros da cidade vizinha, 
Macaé - em paralelo com os trâmites municipais já em andamento. De início, seria necessário 
pagar oitenta reais, estar a (no mínimo) trinta dias de antecedência do evento e providenciar 
uma série de documentos.

 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por um engenheiro ou arquiteto; 
croqui; extintores abastecidos por uma empresa credenciada e reconhecida pelo CBMERJ;4 
planta baixa da rua com as estruturas montadas por nós - dentre outras solicitações. Não fazíamos 
ideia de como conseguiríamos uma planta baixa da rua; dispúnhamos de algumas mesas de 
plástico e caixotes de madeira; montávamos tendas gazebo e, oitenta reais representava um 
valor alto em nosso orçamento. Além de exigir tempo, o trâmite tornava, por ora, inviável 
nossa atividade. Enfim, optamos por cancelar aquela edição. 

 Com o andamento do novo procedimento, coloriu-se que a preocupação dos entes 
públicos residia no ordenamento urbano e na segurança da população. Ao sermos apresentados 
ao decreto estadual 44.617/2014,5 vimos nitidamente toda uma redação pensada para as ruas 
sediando eventos de grande porte, com aparatos arquitetônicos e inferências diretas nos fluxos 
de circulação de pessoas/dinâmicas da cidade. De fato, a Ocupação Cultural não se encaixava 
ali. Assim como os blocos carnavalescos de rua, poderia estar isenta:

As disposições contidas neste decreto não se aplicam às reuniões públicas para livre 
manifestação de pensamento, bem como aos blocos carnavalescos de rua, desde que 
não haja montagem de estruturas tais como palcos, camarotes, arquibancadas, torres 
de som e luz ou estruturas assemelhadas. (RIO DE JANEIRO, 2014, p.01) (grifo meu).

Todavia, sua ementa diz: “dispõe sobre a concessão de autorização para a realização 
de eventos culturais, sociais, desportivos, religiosos e quaisquer outros que promovam a 
concentração de pessoas, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências”.  
Ou seja, da maneira como o arcabouço jurídico-administrativo foi construído, as atividades 
menores não se encaixam nos parâmetros estruturantes do decreto, mas também não foram 
formalmente isentas dele, gerando dúvidas nos funcionários públicos e tornando os proponentes 
reféns do julgamento individual e volátil de atores do fluxo de liberação. 

“Concentração de pessoas” e “reuniões públicas para livre manifestação do pensamento” 
precisariam, ao meu ver, ser definidas a partir de critérios mais objetivos. Como para o decreto 
estadual 44.617/2014 atividades que reúnem até duas mil pessoas são consideradas de pequeno 

4 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
5 Disponível em https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=265883 Acesso em: 17 fev. 2019.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=265883
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porte e, abaixo delas não há categoria menor, uma festa de aniversário, um churrasco, ou uma 
pelada de domingo (em espaço público) estariam sujeitas ao procedimento de liberação. Afinal, 
trata-se de “concentração de pessoas”. Obviamente, na prática, não é toda concentração de 
pessoas que precisa aprovar-se diante das instâncias públicas. Os critérios para as isenções 
de casos omissos existem, contudo, não são transparentes.

Realizadas na rua, sem a cobrança de ingressos, as atividades menores acenam mais 
semelhanças com as preocupações contidas na “Lei do Artista de Rua”6: não obstrução à 
circulação de pessoas, permitir o acesso a prédios e moradias; terminar até às 22h; dentre 
outras condicionantes importantes. 

Entretanto, apesar das semelhanças, também não estão contempladas por inteiro nesta 
produção jurídica - por exemplo, no que diz respeito à estrutura elétrica. Artistas de rua não 
têm necessidade, mas para ações como a Ocupação Cultural, é preciso dispor de energia 
elétrica. Há atividades que negociam com estabelecimentos comerciais das redondezas e fazem 
conexões com suas tomadas – como é o caso de muitas rodas culturais. Na rua Maria Letícia, 
fazíamos conexões com interruptores da própria rua, sem orientação ou auxílio da prefeitura/
concessionária. Como produtora, me via assumindo riscos graves, mas, sem abertura alguma 
para dividir o desconforto com o poder público e construir soluções pertinentes.

 O não-lugar destas articulações artísticas, portanto, deixa margem para que o fluxo de 
liberação seja acionado como uma estratégia dificultadora a elas - aplicado ocasionalmente 
como forma de desafiar seus proponentes a enfrentarem os custos, a amplitude e a rigidez das 
exigências assimétricas.

E não só. Submeter-se à lei torna-se procedimento condicional e versátil: executado 
quando o proponente não representa ou dispõe de contatos influenciadores para acionar; 
quando os atores do fluxo de liberação não se interessam em facilitar a autorização; ou ainda, 
quando veem na isenção a possibilidade de extorquir dinheiro. 

Assim, identifico no fluxo de liberação um espaço para a conhecida cordialidade 
brasileira influir negativamente em decisões que deveriam ser embasadas em critérios objetivos, 
impessoais e, portanto, democráticos. Por cordialidade, entendo o favorecimento de ordenações 
baseadas em expressões emotivas e particularistas. 

Em consonância com Sergio Buarque de Holanda, acredito que não se trata de boas 
maneiras, generosidade ou hospitalidade. Cordialidade é o “predomínio constante das vontades 
particulares que encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma 
ordenação impessoal” (HOLANDA, 1984, p.106). Ou seja, como DaMatta bem complementa, 
“a nítida hierarquia em termos de sua proximidade do poder” (DAMATTA, 1997, p.71). 

a obediência às leis configura na sociedade brasileira uma situação de pleno anonimato 
e grande inferioridade. Normalmente é um sinal de ausência de relações (...) que 

6  A saber: Lei Municipal 2.177/18 Disponível em: https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/
uploads/2018/12/1006.pdf  

https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/1006.pdf
https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/1006.pdf
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permitem revestir uma pessoa de humanidade, resgatando-a de sua condição de 
universalidade que é dada nos papéis de ‘cidadão’ e de indivíduo (DAMATTA, 1997, 
p.74)

Por movimentar públicos irrisórios em termos de ordenação urbana, preocupações 
essenciais para o controle de multidões acabam se tornando falsos problemas para estas 
atividades de livre-expressão. Saídas de emergência, rotas de fuga e outros pré-requisitos 
se tornam assimetrias do processo liberativo – que não adequa exigências de liberação com 
características estruturais. 

 Atividades culturais cidadãs e participativas possuem dinâmicas outras e têm o potencial 
de proporcionar a reorientação simbólica das ruas, dos espaços públicos. Podem então contornar 
as lógicas vigentes: fazendo das vias públicas espaços de criação, expressão, cidadania. Lugar 
para encontros, fruição e convivência. 

Não será exagerado observar que, por causa disso, nosso comportamento na rua (e nas 
coisas públicas que ela necessariamente encerra) é igualmente negativo. Jogamos o 
lixo para fora de nossa calçada, portas e janelas; não obedecemos às regras de trânsito, 
somos até mesmo capazes de depredar a coisa comum, utilizando aquele célebre e não 
analisado argumento segundo o qual tudo que fica fora de nossa casa é um ‘problema do 
governo’! Na rua a vergonha da desordem não é mais nossa, mas do Estado. Limpamos 
ritualmente a casa e sujamos a rua sem cerimônia ou pejo”. (DAMATTA, 1997, p.19)

Ou seja, as atividades culturais nas ruas podem ser método de elaboração de novas 
cartografias afetivas. De atitudes na contramão do que fala DaMatta no fragmento acima. 
Podem ser potentes formas de influir nas emoções despertadas por aquilo que é público. 
Assim, concordo com Canclini quando o mesmo afirma que o sentido do urbano é formado 
para além das estruturas materiais:  

As cidades não existem só como ocupação de um território, construção de edifícios 
e de interações materiais entre seus habitantes. O sentido e o sem sentido do urbano 
se formam, entretanto, quando o imaginam os livros, as revistas e o cinema; pela 
informação que dão a cada dia os jornais, o rádio e a televisão sobre o que acontece 
nas ruas. Não atuamos na cidade só pela orientação que nos dão os mapas ou o GPS, 
mas também pelas cartografias mentais e emocionais que variam segundo os modos 
pessoais de experimentar as interações sociais. (CANCLINI, 2008, p.15)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Rio das Ostras não dispõe de políticas culturais para o uso de vias públicas. Não 
vê a rua como um espaço propício e potente para se fazer cultura, ressignificar o espaço 
público. Seu fluxo de liberação está estruturado de maneira ambígua, em um procedimento 
municipal que – para atividades reivindicadoras de participação cultural – se faz permeado 
de imprevisibilidades. 
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Todavia, as regras se fazem coesas para a aprovação de eventos grandiosos, onde a 
montagem de grandes estruturas (palcos, arquibancadas, sistemas de iluminação etc.) são 
imprescindíveis. Ou seja, a produção jurídica vigente foi criada pensando na segurança de mega 
eventos, na gestão de multidões, e acaba por deixar estas atividades cidadãs em um limbo.

Este limbo – ou ausência de institucionalidade – torna-se solo fértil para a aplicação 
cordial de exigências robustas, acionadas muitas vezes como artifício de impedimento. Torna, 
ainda, seus proponentes reféns de julgamentos particularistas de atores do fluxo de liberação, 
colocando-os à mercê de posicionamentos político/ideológicos de eventuais gestores e tomadores 
de decisão.

Dessa maneira, evidencio que se faz coerente o balanceamento de exigências de 
liberação com características estruturais das atividades, de forma a fomentar o uso das vias 
públicas para ações culturais produzidas por cidadãos comuns. Ou seja, incluir o espaço rua 
nas políticas culturais participativas.
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EXPRESSÕES DO LUTO URBANO E POLÍTICA 
CULTURAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Hércules da Silva Xavier Ferreira1 
Simã Catarina de Lima Pinto2

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as práticas culturais tanatológicas 
presentes na arte urbana da cidade do Rio de Janeiro. Esta arte pode ser encontrada 
nas intervenções urbanas, monumentos e grafites que prestam homenagens a pessoas 
que faleceram em decorrência da violência urbana. Muito embora as homenagens 
por meio da arte urbana sejam uma prática comum no Rio de Janeiro, não existe um 
regulamento que as autorize. A análise e as ponderações aqui colocadas foram feitas 
por meio de um mapeamento desses espaços de memória espalhados pela cidade. 
Como resultado da análise do mapeamento, o que se verifica é que esses espaços 
carecem de identificação e registro como forma de se representar a memória social 
de realidades locais.

PALAVRAS-CHAVE: Práticas culturais tanatológicas, arte urbana, espaços de 
memória.

INTRODUÇÃO

Quem trafega pelos vários caminhos do município do Rio de Janeiro o faz 
sem se dar conta de certa camada de entendimento que bem poderia ser chamada 
de cemiterial, fúnebre, funesta, sepulcral, tanatológica e, ao limite, tumular. São 
rastros de memórias sensíveis espalhadas como rupturas no seio social e que possuem 
uma prática própria de registrar e recuperar uma triste (e muitas vezes trágica) 
lembrança, através de gestos, marcos, signos, totens, placas, esculturas, grafites, 
pedras de tropeço, lambe-lambes e demais intervenções urbanas que remetem a 
morte. Isso em mente e dada à grande quantidade de tais sinais e signos indicativos, 
a comparação entre cidade e cemitério é mera consequência.

Enquanto o cemitério, também chamado de necrópole e por isso cidade dos 
mortos, é pensado como lugar de descanso eterno, a metrópole, como contrapartida, 
é realizada e percebida como local dos moventes, dos que transitam. Para estes, 

1  Mestrando pelo IPHAN em gestão do patrimônio cultural e mestrando pelo CEFET/RJ em 
filosofia e ensino. E-mail: hxferreira@yahoo.com.br
2  Mestra e doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense. 
E-mail: simacatarina@gmail.com
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uma vida ativa e participativa; para aqueles, o peso das regras que não decidiram. E nunca 
decidirão.

 O historiador lusitano, Fernando Catroga, tem a seguinte passagem sobre a questão 
sígnica atrelada à morte:

Todo o signo funerário, explícita ou implicitamente, remete para o túmulo (recorde-se 
que “signo” deriva de “sema”, pedra tumular). Pode então se concluir que, se o túmulo tem por 
função devorar e digerir o cadáver, por outro lado, ele é constituído por uma sobreposição de 
significantes (cadáver vestido, caixão, pedra tumular, epitáfio, estatuária, fotografia, etc.) que 
induzem metaforicamente a aceitar-se a incorruptibilidade do corpo, elevando-se a “metonímia 
real, num prolongamento sublimado, mas real, da sua carne” (CATROGA, p. 17, 2002)

 Essa ou esse “sema” (donde também semântica), permite observações discursivas e 
práticas postas em comum no coletivo. Em curta abstração, “sema” seria espécie de menor 
unidade informacional, como um dado depositado em um banco para posterior resgate. A 
maneira como é depositada e retirada indica, assim, a prática cultural; o lugar onde se faz 
o depósito seria relativo à prática memorial. Essa é a tônica que perpassa os argumentos a 
seguir.

O presente trabalho pretende expor que há uma prática cultural tanatológica expressa 
através de diversas formas de intervenções urbanas, muitas das quais ainda não possuem uma 
legislação própria nesse sentido, isto é, carecem de uma lei que regulamente a intervenção no 
espaço público enquanto espaço de recordação, de modo a amparar expressões artísticas que 
guardam a memória de pessoas que tiveram ou ainda têm alguma importância ou relevância 
pública tal que possibilite alguma ressignificação social. Além disso, a partir do mapeamento 
dos espaços de recordação, enquanto processo de ruptura dos viventes, encontrados na cidade 
do Rio de Janeiro, observa-se certa dicotomia presente entre esses espaços de recordação de 
pessoas públicas (ou que representam relevância histórica ou cultural) e em relação aos demais 
espaços memoriais que não pertencem a essa categoria de pessoas.

Com base nisso e no intuito de demonstrar a importância da regulamentação das 
formas de expressão artísticas no espaço urbano, a presente pesquisa deparou-se com algumas 
distinções presentes na legislação que regulamenta o assunto no município do Rio de Janeiro. 
Como exemplo, as considerações da prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do Decreto Nº 
38.307 de 18 de fevereiro de 2014, segundo o qual:

CONSIDERANDO que o GRAFFITI, desde que sem prejuízo ao patrimônio público 
ou histórico, sem cunho publicitário (referência a marcas ou produtos), sem teor 
pornográfico, racista ou de outra forma preconceituoso, sem apologias ilegais e ofensas 
religiosas é reconhecidamente uma manifestação artística cultural que valoriza a Cidade 
e inibe a pichação (Rio de Janeiro (RJ), 2014).
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 A intenção não é discutir os fundamentos da referida lei, mas apontar que, no contexto 
municipal carioca, ela faz parte de um conjunto de leis no âmbito da administração pública que 
regulam e ordenam o espaço público com duas comissões responsáveis por isso: a Comissão de 
Proteção da Paisagem Urbana, vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura 
e Habitação, e a Comissão Carioca de Nominação dos Logradouros e Equipamentos Públicos, 
que cuida da memória urbana carioca e que é vinculada, por sua vez, de modo direto, ao 
Gabinete do Prefeito, de acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, nos termos do Decreto 
Nº 42.719, de 1º de janeiro de 2017. Na citada lei sobre o grafite, surgiu a reboque, o Instituto 
EixoRio, sendo este:

uma plataforma de articulação criada pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 
para potencializar a cena urbana da cidade. Embora seu eixo central de trabalho seja 
a cultura, o Instituto atua transversalmente em parceria com as diversas secretarias e 
órgãos públicos e privados. Seus projetos têm como proposta mesclar arte e recuperação 
urbanística, estimulando a reordenação e a conservação urbana, a fim de gerar vitalidade 
cultural e econômica e melhorar a qualidade de vida dos cariocas. (EIXORIO, 2014)

 Junto a ele foi criado também o Conselho Carioca de Graffiti cujo Decreto de Nº 
38.307/2014 define suas devidas competências. Mas, conforme se pode verificar nas citações 
mencionadas até então, houve uma ampliação por parte do gestor sobre o que se entende 
por arte na sua situação urbana que recebe o nome de grafite. No entanto, o picho continua 
criminalizado e perseguido.

 Com base nesses elementos da política cultural existente, uma pergunta eclode nestes 
violentos e ressentidos tempos: e se o grafite, além de expressar uma arte, expressar também 
uma memória que não se quer esquecer, uma manifestação de luto e pesar? Ganhará ele uma 
camada maior de proteção jurídica? Ou será o caso inicial sobre novas políticas públicas 
pautadas por essa prática cultural de cariz tanatológico?

 Ainda que a manifestação artística seja sobre o grafite de modo específico, busca-
se saber também sobre os demais marcos e registros de memória sensível; se há legislação 
específica por parte do poder municipal carioca. Nesse intuito, será utilizado, de maneira 
complementar ao presente trabalho, dois mapas distintos que contem vários pontos onde crimes 
ocorreram e sua relação direta com o lugar do fato ocorrido, dando ensejo ao surgimento 
de uma intervenção de memória urbana como expressão de um luto que se quer de alguma 
maneira apaziguar, uma vez que:

neste processo, facilmente se detectam investimentos simbólicos não raro antagônicos 
entre si. Mas a sua condicionalidade de cariz histórico e social não deve fazer esquecer 
que essa rede de signos se eleva a partir de um impulso de raiz metafísica, o qual 
impele o homem a separar-se da natureza e da animalidade e a emergir, na escala dos 
seres, como um cultuador de mortos, logo, como um produtor de cultura e de memória 
(CATROGA, p. 20, 1990)
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Como exemplo inicial traz-se o Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, anteriormente 
chamado apenas de Túnel Acústico. Essa ressignificação ocorreu por força do decreto municipal 
carioca de Nº 36.706, de 10 de janeiro de 2013, devido ao fato trágico em que o jovem Rafael, 
então com dezoito anos, teve sua vida ceifada por um atropelamento. Esse ato de denominar 
bens públicos (próprios), ou renomeá-los, compete ao poder executivo municipal, de acordo 
com o artigo 30, inciso IV, alínea r, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro de 1990. 
É importante colocar, ainda, que no interior do túnel encontra-se um painel grafitado onde de 
tempos em tempos flores são depositadas.

E lá atrás, no tempo, o túnel Santa Bárbara era denominado de Catumbi-Laranjeiras, 
pois decorreu:

da tradição cristã, advinda das Minas Gerais do tempo da colônia, na qual a santa era 
cultuada como a protetora dos mineiros e dos trabalhadores em galerias subterrâneas. 
A devoção à padroeira reafirmou-se, especificamente no Túnel Santa Bárbara, após 
a ocorrência de um acidente, quando o desabamento de um bloco, entre a abóboda 
rochosa do túnel e o teto falso, criou um vão no qual o governo Lacerda construiu 
uma capela para homenagear os dezoito operários mortos ao longo da sua construção 
(CARVALHO, 2004, p. 26)

No interior dessa capela havia uma imagem em madeira da Santa em questão e também 
um painel azulejar feito pela artista plástica Djanira da Motta e Silva. Atualmente este painel 
encontra-se no átrio do Museu Nacional de Belas Artes.

Mencionou-se lá atrás que no atual contexto administrativo-político, dois órgãos 
regulam, por via de consequência indireta, sobre esse tipo de memória sensível na sua relação 
com as diversas intervenções urbanas. Em outras formas de intervenção urbana, no caso, as 
esculturas, ocorrem atos oficiais de função monumental, isto é, por força de lei surgem marcos 
memoriais como verdadeiras ressignificações das rupturas sociais advindas de fatos bárbaros. 
Serve de exemplo o crime ocorrido contra a jovem Ana Carolina da Costa Lino, cuja estátua 
está localizada próxima à Maternidade Escola da UFRJ, no bairro Laranjeiras. Segundo a 
justificativa na lei, de autoria da então Vereadora Leila do Flamengo,

Toda a Cidade ficou comovida com o cruel assassinato de que foi vítima a jovem 
ANA CAROLINA DA COSTA LINO, esta jovem carioca que tinha toda uma vida 
pela frente e que foi tolhida por marginais num crime absolutamente desnecessário e 
cruel, ocorrido no dia 14 de abril de 1998 (RIO DE JANEIRO (RJ), 2001)

A lei em questão é a de Nº 3.239 de 12 de junho de 2001. Mas poder-se-ia argumentar, 
e seria leviano, se as duas comissões aqui mencionadas foram consultadas3 e se atuaram sob a 
égide de certo esteticismo: seguiram princípios axiológicos tais como ‘unicidade’, ‘prestígio’, 
‘atos heroicos’ e palavras-chave próximas que pedagogicamente criam uma certa mitologia 
histórica que engloba a cidade? Consta na referida lei que “toda a Cidade” se comoveu com o 
3  Ao menos em relação à Comissão Carioca de Nominação de Logradouros e Equipamentos Públicos 
(CCNLEP), nenhuma informação foi encontrada sobre o citado decreto, conforme os arquivos localizados no sítio 
eletrônicohttp://prefeitura.rio/web/arquivogeral/ccnlep/comissao-de-logradouros-graficos.
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cruel assassinato. Sem querer retirar ou diminuir a importância do monumento que faz lembrar 
o episódio, é necessário apontar as estatísticas de homicídios contra mulheres que apontaram 
560 no ano de 1998, no estado do Rio de Janeiro, sob um recorte de gênero, muito embora 
não se trate de um crime relacionado à violência contra a mulher. A partir dessas observações, 
pergunta-se, por que essa seletividade4?

Como mórbida curiosidade, se a jovem teve sua vida ceifada em 1998, em 2010 foi o 
jovem Gabriel Marighetti e finalmente em 2017 foi o também jovem Miguel Ayoub. Os três 
trágicos acontecimentos ocorreram em períodos próximos e também em lugares próximos. 
Ambos os rapazes receberam por homenagem de seus familiares e amigos a intervenção em 
muro e pilastra de respectivos grafites.

A partir do mapeamento dessa associação crime x intervenção urbana (independente 
do suporte artístico da arte concebida), oficial ou não e que segue em desenvolvimento, fica 
mais nítido um certo padrão emergente que permite mais observações críticas e passíveis de 
recortes pelos vieses de raça e classe, como pode ser verificado no referido mapa5. Importante 
mencionar ainda que nesse mesmo mapa há outras ditas rupturas/descontinuidades, pautadas 
pelo que convenciona-se chamar de mórbido, isto é: acidentes, desmoronamentos, incêndios 
e vários sinistros que ocorreram e foram noticiados pela imprensa.

Ainda sobre a questão de denominar os logradouros públicos, em decretos mais antigos 
encontra-se a informação segundo a qual o ato de homenagear pessoas, outorgando-lhes os nomes 
em logradouros públicos na forma de placas explicativas, competia ao Departamento Geral de 
Cultura, de acordo com o Decreto Nº 1.788, de 26 de setembro de 1978, que “regulamenta a 
Lei Nº 20, de 03 de outubro de 1977, que dispõe sobre a aposição de placas explicativas nos 
logradouros públicos” (Rio de Janeiro (RJ), 1977):

A solicitação para a aposição de placas doadas por associações, organizações 
comunitárias, empresas ou cidadãos será feita mediante requerimento dirigido ao 
Departamento-Geral de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ao 
qual caberá autorizar a fixação das mesmas ouvido ainda o Serviço de Nomenclatura, 
do Departamento-Geral de Edificações, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, quanto ao nome oficial do logradouro (RIO DE JANEIRO (RJ), 1978)

Com base no que foi exposto, quer-se demonstrar que a Cultura se irmanava com a 
História no que se refere aos futuros nomes que seriam escolhidos, para posterior homenagem 
como nome de rua ou outro bem público. Mas isso seria uma espécie oficial de recolher e 
consolidar, pela denominação, a memória de pessoas falecidas que, de alguma maneira, tiveram 
especial significado e importância para a cidade.

4  Outros exemplos são possíveis, como o caso do jovem Alex Schomaker Bastos, estudante da UFRJ da 
Urca, cuja praça onde ocorreu o trágico fato foi renomeada pela via oficial com seu nome. E pela via �informal� 
o muro à saída da universidade ganhou um grafite encomendado pela família.
5  O mapa em questão encontra-se disponível publicamente pelo linkhttps://tinyurl.com/rupturas.
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Neste trabalho, foram levantados vários pontos e contrapontos que surgiram pela 
cidade ao longo dos anos. Tem-se então a seguinte lista, isenta de qualquer ordem e que aqui 
aparecem à guisa de ilustração de um fato subjacente que será explicado em ponto adiante 
(por isso também não se deteve mais profundamente nos pormenores históricos de todas elas6).

Eis a listagem: próximo ao largo do Estácio havia uma placa, talvez de aço, com um 
nome e datas de nascimento e falecimento que o google não localiza; em uma rua próxima à 
PUC, três vasos contêm cada qual uma placa com o mesmo nome em referência a uma triste 
lembrança; em frente ao parque Lage há, já bem esmaecido, a palavra em cores rubras de ‘paz’; 
daí perto, na Lagoa, há uma árvore e um acantonado em jardim que contém três placas com 
datas e nomes femininos; um cruzeiro foi instalado à frente da Candelária; na praça Olavo 
Bilac há uma placa em mármore apregoada em edifício que contém a efígie em bronze do 
poeta de mesmo nome; em Copacabana há uma placa em bronze contendo referência a uma 
banda que em determinada esquina se reunia; há uma placa no Largo da Carioca chamada de 
‘esquina’ e faz referência a importante advogado; na rua 13 de maio, no centro, há uma placa 
de aço sobre o espaço de uma confraria; na parede lateral da Câmara dos Vereadores há uma 
placa em bronze homenageando antigo cidadão importante; na parte traseira do restaurante 
amarelinho, Cinelândia, tem uma placa com referência a artistas circenses; próxima a esta 
placa, uma outra encontra-se em referência a vereadora, brutalmente assassinada, Marielle 
Franco, afixada nessa área pela própria prefeitura em ato de ofício, poucos dias após seu 
assassinato, ressignificando inclusive o seu entorno.

 Se ao longo dos anos o espaço citadino era preenchido por estes signos, funerários ou 
não, sem o devido questionamento crítico acerca dessa específica maneira de preenchê-lo ou 
sem que se levasse em consideração o fato de que crimes (cujo desfecho é a morte) ocorrem 
com maior frequência em sua maioria, entre as pessoas negras e faveladas, por que então os 
constantes ataques contra uma memória que se mostra mais necessária e presente nestes dias 
atuais em que se pede justiça e esclarecimento?

 Há um dever-narrar, para dever-poder e finalmente devir em maior participação cidadã 
no que concerne a justiça sendo feita ante a sensação de impunidade que parece imiscuir-se 
em certos locais; espécie de ritual social para o expurgo de algum malefício, pois:

Toda a memória se exprime, quaisquer que sejam as variações culturais, a partir de 
uma relação dialógica em que, de uma certa maneira, a sociedade põe questões que 
a memória procura responder. Por conseguinte, a comemoração será sempre uma 
partilha. Nela, o recordar, mesmo sendo um diálogo do “sujeito” consigo mesmo, não 
se esgota num ato ensimesmado ou meramente subjetivo, mas diz-se na linguagem 
“pública”, “coletiva” e “instituinte” da celebração ritual, numa teatralização que 
pretende gerar efeitos que ultrapassem o pragmatismo da transmissão dos saberes 
(CATROGA, 2002, p. 22)

6  Foi encontrada uma placa na cidade de Niterói, contendo além do objeto de homenagem, o decreto que 
a instaura e o nome do vereador autor.
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Vários são os exemplos que se encontram, conforme listagem apresentada anteriormente, 
na cidade carioca. Exemplos esses dos quais alguns surgiram sem a devida autorização 
formal (ênfase no formal) do poder público que zela pelo uso e abuso da urbe por parte de 
seus cidadãos. Não se trata de dizer tão somente “zelar pela ordem”, posto que em uma linha 
histórica, nenhuma dessas outras memórias aqui mencionadas foi atacada por este argumento 
de recuperar, pretensiosamente, uma suposta normalidade que poderia ter sido violada, como 
se de algum modo as leis não estivessem sendo observadas.

E dessa forma, importante observar o fato que possivelmente gerou algum desconforto 
no indivíduo, que o levou a quebrar uma (simbólica) placa, e posteriormente emoldurou um 
dos pedaços, de modo a ostentá-la tal qual um troféu no interior de um gabinete de repartição 
pública. O argumento para esse ato, de “restaurar a ordem”, não encontra respaldo ante os 
acontecimentos passados aqui descritos. Pois, seguindo a lógica da “restauração da ordem”, a 
mesma estrutura argumentativa poderia ser usada a fim de requerer aos órgãos competentes, 
com a devida justificativa, a remoção ou anulação da homenagem intervencionista.

Como exemplo, é importante mencionar o dia em que a prefeitura removeu, por meio 
da Comlurb, muitas placas que recordavam jovens vítimas de balas perdidas ou de policiais 
mortos no estado do Rio de Janeiro. Estas placas são fruto de uma intervenção da OSCIP Rio da 
Paz que adornam parte do gradil da Lagoa Rodrigo de Freitas7. Entretanto, essas placas foram 
devolvidas com o devido pedido de desculpas à Organização Social. Aliás e por conta disso, 
cabe observar que em notícia de 17 de agosto de 2017, soube-se que “o presidente da ONG, 
Antônio Carlos Costa, recebeu um telefonema do secretário de Ordem Pública do Rio, Paulo 
César Amedola, autorizando a reinstalação” (EXTRA, 2017), o que reforça o entendimento 
do presente trabalho no sentido de que não há legislação própria para o ato de materializar no 
espaço urbano, através de uma intervenção, uma memória que não se quer esquecer. E, nesse 
sentido, é possível interpretar tais atos de ofício como meros cálculos políticos.

Paralelo a isso, cabe mencionar que as homenagens à vereadora Marielle Franco, 
brutalmente assassinada no dia 14 de março, ganharam tamanho alcance que foram feitas 
nos mais diversos recônditos mundo afora. Não apenas no município carioca, mas por todo 
o país, América Latina, EUA e Europa, conforme pode ser visto em trabalho de mapeamento 
realizado à parte8. É uma verdadeira memória em trânsito, de resistência política. Enquanto 
modo de comunicar uma dor, essa história só cresce, alcançando ouvidos até então mocos para 
questões que envolvem a cidadania e a participação política, na exigência de aprimoramentos 
para a segurança pública, direitos das minorias, saúde, educação e toda a sorte de uma rede de 
bem estar social. Sua memória, na materialidade em grafites, frases, lambe-lambes e demais 
intervenções artísticas, urbanas, torna-se importante e urgente testemunho dos que seguem a 
mesma luta na defesa de importantes direitos.

7  Pelo cotidiano violento que perpassa todo estado do Rio de Janeiro, breve a Lagoa Rodrigo de Freitas 
será circundada por tais placas.
8  O mapa em questão encontra-se acessando o link: https://tinyurl.com/memoriamarielle 

https://tinyurl.com/memoriamarielle
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Caminhando para as considerações finais e voltando à questão da memória em si 
(enquanto ação de registrar para recordar), tem-se ainda as seguintes observações:

Como la memória es una selección, ha sido preciso escoger entre todas las informaciones 
recibidas, em nombre de ciertos critérios; y esos critérios, hayan sido o no conscientes, 
servirãn también, con toda probabilidad, para orientar lautilization que haremos dei 
pasado. (TODOROV, 2000, p. 16)

Nesse sentido, carece de melhor entendimento e abrangência as políticas culturais e 
memoriais no município do Rio de Janeiro para as práticas de lutos sociais, devido aos seus 
muitos espaços de recordação no suporte dos grafites, esculturas ou placas, sendo importante 
concluir que se trata de expressão cultural. Frisa-se que a pauta ou o direcionamento para os 
usos do espaço público não pode ser uma estética do trágico, mas antes seu caráter ético, pois:

Sin embargo, desde otropunto de vista, de legitimidad y no ya de origen, existe una 
grandiscontinuidad: no se puede justificar un uso enganoso por lanecesidad de recordar. 
Nada debe impedir larecuperación de la memória: éste es el principio que se aplica al 
primer proceso. Guando losacontecimientos vividos por el indivíduo o por el grupo 
son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convierteenundeber: el de 
acordarse, el de testimoniar (TODOROV, 2000, p. 17)

Talvez essas práticas sobre o testemunhar de uma dor e o seu dizer seja o plano de 
fundo que explique, pela via diacrônica o porquê (conforme já escrito), de antes ser um órgão 
atrelado à área de cultura competente para isso e, em dado momento, a competência passou a 
ser da área de planejamento urbano, indo por fim para uma comissão vinculada diretamente 
ao gabinete do prefeito. É como se no caso do município do Rio de Janeiro, explicitasse, ao 
longo dos anos, o jogo de interesses no campo das denominações e nomeações na esfera da 
urbe, jogos políticos. Embora as memórias sejam fragmentos, cacos, particularidades, é possível 
agrupá-las para composições narrativas. Quanto a isso, tem-se o seguinte complemento:

Narrativa e construção operam um mesmo tipo de inscrição, uma na duração, a outra 
na dureza do material. Cada novo edifício inscreve-se no espaço urbano como uma 
narrativa em um meio de intertextualidade. A narratividade impregna mais diretamente 
ainda o ato arquitetural na medida em que este se determina em relação com uma 
tradição estabelecida e se arrisca a fazer com que se alternem renovação e repetição 
(RICOEUR, 2007, p. 159)

 O filósofo francês vale-se dessa metáfora como esforço hermenêutico (interpretativo) 
para imbricar mutuamente as analogias entre espaço construído e tempo narrado. Espaço 
construído é também a prevalência da técnica. Por isso ele avança em sua argumentação:

na escala do urbanismo que melhor se percebe o trabalho do tempo no espaço. Uma 
cidade confronta no mesmo espaço épocas diferentes, oferecendo ao olhar uma história 
sedimentada dos gostos e das formas culturais. A cidade se dá ao mesmo tempo a ver 
e a ler. O tempo narrado e o espaço habitado estão nela mais estreitamente associados 
do que no edifício isolado (RICOEUR, 2007, p. 159)
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Assim, é necessário dizer que, por essa prática cultural de luto que interfere diretamente 
nos espaços urbanos, deve-se ter a devida cautela criteriosa para que princípios isonômicos 
não sejam feridos, isto é, que toda a coletividade possa participar e se veja representada. Para 
que na representação e identificação dessas imagens tanatológicas distribuídas pela cidade, 
uma narrativa possa surgir. Mesmo que seja sobre realidades locais em detrimento do que o 
poder público, com a política de denominações, tombamentos, registros, inventários e outras 
formas de gestão das práticas culturais e memoriais, atribua como valor. Nesse sentido, Paul 
Ricoeur acrescenta, podendo concluir-se que:

A cidade também suscita paixões mais complexas que a casa, na medida em que 
oferece um espaço de deslocamento, de aproximação e de distanciamento. É possível 
ali sentir-se extraviado, errante, perdido, enquanto que seus espaços públicos, suas 
praças, justamente denominadas, convidam às comemorações e às reuniões ritualizadas 
(RICOEUR, 2007, p. 159)
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IDEIAS SOBRE CULTURA: BREVE ANÁLISE DO 
REGISTRO AUDIOVISUAL DO ENCONTRO DE 

FERNANDO HOLIDAY COM O MOVIMENTO PELO 
PARQUE DO BIXIGA

Maria Gabriela Teixeira de Freitas Pereira1

RESUMO: No presente trabalho pretendo analisar brevemente o registro do 
encontro entre o vereador da cidade de São Paulo Fernando Holiday com integrantes 
do Movimento pelo Parque do Bixiga. Buscando captar como ideias acerca do 
termo “cultura”, são fundamentais não apenas para a defesa de ambos os lados, 
mas, sobretudo para o estabelecimento de práticas e políticas culturais urbanas.

PALAVRAS-CHAVE: Parque do Bixiga, Teatro Oficina, Fernando Holiday, 
cultura, antropofagia.

INTRODUÇÃO

Em 08 de junho de 2018, membros do movimento que busca a implementação 
do Parque do Bixiga - entre eles o vereador Eduardo Suplicy, cerca de vinte moradores 
do bairro da capital paulista e profissionais do grupo de Teatro Oficina Uzyna Uzona, 
incluindo seu diretor Zé Celso Martinez Côrrea - se reuniram com o vereador do 
Democratas (e integrante do Movimento Brasil Livre) Fernando Holiday, para 
tratar do Projeto de Lei que cria o Parque. Projeto este que prevê o reflorestamento 
e a destinação ao uso público de um terreno de 11mil m², atualmente pertencente 
ao Grupo Silvio Santos, localizado ao lado do teatro que sedia o Oficina, e que 
vem tendo sua votação na Câmara Municipal de São Paulo, obstruída por Holiday. 
Numa tentativa de conciliação, os dois lados em questão, o dos defensores da 
criação do Parque, e o dos defensores do projeto imobiliário do Grupo SS - que 

1   Graduada em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense e mestranda 
no Programa de Pós Graduação em Cultura e Territorialidades também da Universidade Federal 
Fluminense. E-mail: teixeiramgariela@gmail.com 

mailto:teixeiramgariela@gmail.com
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propõe construir no terreno um conjunto residencial de alto padrão, com três torres de 100 m 
de altura - puderam expressar seus posicionamentos.

No registro do encontro disponibilizado pelo grupo teatral em seu canal no Youtube2, 
observa-se que o termo “cultura” é utilizado como pilar das defesas de ambos os lados. 
Desta maneira, entendendo cultura, sob o prisma dos estudos culturais, como um conjunto 
de práticas através das quais “significamos nosso ser no mundo” (BARBOSA, 2014) e 
reconhecendo o território como o meio por ela apropriado, procurarei compreender como 
estes dois posicionamentos antagônicos podem valer-se do mesmo termo para justificar suas 
posições. Buscando não apenas captar que sentidos e significados ambos atribuem à palavra, 
mas como tais compreensões orientam suas ideias, práticas e posicionamentos no âmbito da 
politica cultural. 

PARA CONTEXTUALIZAR:
1) O Bixiga

Um dos mais antigos e tradicionais bairros da cidade de São Paulo, 
o Bixiga3 possui extrema importância histórica e cultural para a cidade. Sua 
pluralidade artística e cultural, além de representar toda a “vocação estética, 
política e afetiva” (UZONA, 2017)4 do bairro localizado na região central da 
capital paulista, foi e continua sendo forjada pelo “caldeirão cosmopolita” que o 
mesmo se transformou ao longo dos anos, ao receber em distintos períodos coros 
de negros quilombolas, imigrantes italianos, migrantes nordestinos e artistas de 
teatro e do samba: 

Italianos que trouxeram suas artes, ofícios e saberes. Que construíram um bairro 
térreo, de sobrados com dois pavimentos e porões, em lotes tipo “linguiça”, estreitos e 
compridos. Que transformaram suas casas em pequenos comércios, criando um bairro 
onde a vida se desenvolve a pé, onde os trabalhadores não precisam fazer grandes 
deslocamentos para chegarem em seus locais de trabalho. Migrantes nordestinos, 
vindos em busca de melhores condições de vida, que trouxeram suas mercearias, 
casas do norte, seus restaurantes, seus forrós. Grupos teatrais que se instalaram ali no 
fim da década de 40 impulsionados pela criação da primeira companhia moderna do 
teatro nacional, localizada na Rua Major Diogo, o Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, 
criando “o bairro com maior concentração de teatros da cidade. Berço do samba de 
Adoniran Barbosa, da Escola de Samba Vai Vai, das cantinas italianas, dos terreiros de 
candomblé, das igrejas católicas, da Vila Itororó com sua piscina pública — a primeira 
da cidade. (SÃO PAULO. Câmara Municipal. PL 805/2017, p.3)5

 

A história de formação do bairro fez com que hoje ele reúna mais 
de novecentos imóveis tombados, o que representa pelo menos 1/3 de todo 

2  Link de acesso ao registro:  https://www.youtube.com/watch?v=Y39G_z-Vyi0 
3  Administrativamente denominado por Bela Vista.
4  UZONA, Teatro Oficina Uzyna. COSMOLOGIA DO ANHANGABAÚ DA FELIZ CIDADE. Disponível 
em: http://teatroficina.com.br/anhangabau-da-felizcidade/cosmologia/.
5 SÃO PAULO. Câmara Municipal. PL 805/2017, p.3. Trecho da justificativa do PL 805/2017 extraído de: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y39G_z-Vyi0
http://teatroficina.com.br/anhangabau-da-felizcidade/cosmologia/
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o patrimônio cultural protegido da cidade de São Paulo. Suas tradicionais 
dinâmicas cultural, social e econômica resistem, desde a década de 1960, às 
significativas intervenções urbanas executadas pelo Poder Público, como a 
construção do Elevado Presidente João Goulart – o “Minhocão”- que atravessou 
brutalmente o bairro, ocasionando tanto sua “desfiguração” quanto um processo 
de gentrificação que se estende até os dias atuais, ganhando novos e distintos 
fôlegos. Tal processo foi decisivo para a transformação do Bixiga no bairro mais 
adensado da cidade e com “o menor número de espaços públicos, áreas de lazer 
e áreas verdes” 6. O fazendo ainda apresentar um significativo contraste social, 
abrigando grupos de classe média alta e baixa.

2) O Parque
Atualmente em forma de projeto de Lei de nº 805/2017, apresentado por Gilberto 

Natalini (PV) e outros dez vereadores da cidade de São Paulo, a proposta do Parque do Bixiga 
é resultado do movimento criado por moradores e representantes do tradicional bairro paulista 
e por membros do Grupo de Teatro Oficina. 

Trata-se da tentativa de destinar um terreno de mais de 11mil m², pertencente ao 
Grupo Silvio Santos e atualmente vazio à: 

[...] criação de um local onde os moradores possam ver, ouvir, estar, criar, praticar 
seus corpos em atividades físicas conjuntas, um lugar de encontros com o outro e com 
a natureza, onde a iluminação, insolação e aeração criarão um espaço de bem estar 
social. [...] uma reivindicação pelo Direito à Cidade, e particularmente, a salvaguarda 
dessa porção de terra como objeto de Saúde Pública.7

Pretende-se, portanto a destinação de um terreno privado à formação de uma área pública 
constituída por um programa cultural que visa “reinventar a relação cidade/natureza” no centro 
do município. Contando com um conselho propositivo de atividades ligadas à arte e que ainda 
vislumbra a possibilidade de agregar em projeto futuro, outros terrenos públicos ainda sem 
destinação pública (como os baixos do viaduto Júlio de Mesquita Filho), ligando “através 
de áreas verdes os equipamentos públicos e culturais que formam o conjunto arquitetônico 
e urbano deste território central como a Vila Itororó, Teat(r)o Oficina, Casa de Dona Yayá, 
Teatro Brasileiro de Comédia, Praça Roosevelt e Parque Augusta”8. Sem se dar isoladamente 
o projeto insere-se na Rede Novos Parques9, que articula mais de 40 territórios com “potencial 
de criação de parques e áreas verdes públicas” em São Paulo.

Durante o ano de 2010, quando Grupo SS, cedeu o uso da área por contrato de comodato 
à Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona, pôde-se experimentar o uso público do terreno, 

https://medium.com/@parquedobixiga/projeto-de-lei-805-2017-parque-do-bixiga-fa3b7b9bf964 
6  Idem.
7   Idem, p.8.
8  Idem, p.12.
9  Ver mais em: https://www.facebook.com/pg/redenovosparquessp/about/?ref=page_internal 

https://medium.com/@parquedobixiga/projeto-de-lei-805-2017-parque-do-bixiga-fa3b7b9bf964
https://www.facebook.com/pg/redenovosparquessp/about/?ref=page_internal
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através de projetos desenvolvidos pelo grupo que se destinavam aos moradores do bairro. 
Desde então uma série de eventos e mobilizações desenvolvidos coletivamente por moradores 
e membros do Oficina, ganharam as ruas do Bixiga, incorporando até mesmo lideranças 
religiosas e políticas à “defesa de um chão de terra livre”. Culminando na consolidação do 
movimento e na concepção do Parque que mais recentemente transformou-se em projeto de Lei.

A luta pela (re)significação e (re)apropriação da área é incrementada pela oposição ao 
projeto imobiliário atualmente destinado ao terreno que pretende construir um empreendimento 
de alto padrão com três torres de 100m de altura e mais três andares de estacionamento 
subterrâneo que ameaça abrir espaço para especulação imobiliária, e polemiza ao se tratar de 
um projeto de tamanha magnitude no entorno de uma série de bens tombados.

3) Oficina  x Grupo SS 

Há 57 anos sediado no Bixiga, o Teatro Oficina se tornou reflexo das transformações 
sofridas pela região, assim como seus demais habitantes. Sua história atravessou e foi atravessada 
pela história do bairro. Criado em 1958, o grupo que para alguns críticos revolucionou a 
cena teatral brasileira, ao transportar para o palco o Manifesto Antropófago de Oswald de 
Andrade, mantêm vigorosamente suas atividades artísticas e sociais. Desempenhando um 
papel central na luta pela preservação do território do Bixiga em suas múltiplas dimensões: 
espacial, cultural e social.

O casamento do grupo com a arquiteta modernista Lina Bo Bardi (1914-1992)10 que 
se destacava por convergir em suas obras, a tradição popular, o primitivo e o contemporâneo, 
instaurou a “comunicação simbólica, material e concreta, do bairro com o interior do teatro” 
(UZONA, 2017). Tal casamento transformou a arquitetura da sede do Oficina, que passou a 
ser concebida como um extensão da rua. Fazendo nascer o projeto urbanístico ANHANGABAÚ 
Da FELIZ CIDADE, que serviu de inspiração para o projeto do Parque.

Nos anos 1980 o Grupo Silvio Santos iniciou a compra de lotes no entorno do teatro, 
para a realização de seus empreendimentos. A tentativa de aquisição do imóvel que sediava 
o Oficina instaurou o embate entre os dois personagens que ainda nos anos 1980 resultou no 
tombamento11 do mesmo com o intuito de protegê-lo das investidas empresariais, tendo em 
vista seu valor artístico e histórico.

Neste sentindo, vele destacar que atualmente após já terem negado a construção do último 
projeto apresentado pelo Grupo SS, tanto o Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, no fim de 2017, quanto 
o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no início deste ano, após 

10   Lina Bo Bardi assinou obras como o Museu de Arte de São Paulo-MASP, SESC Pompéia Leisure 
Center, e a renovação do bairro histórico do Pelourinho – BA.
11 Tombada primeiramente pelo CONDEPHAAT em 1983, a edificação do Teatro Oficina atualmente é 
tombada nas esferas estadual, municipal e federal (CONPRESP em 1991 e IPHAN em 2010, respectivamente)
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recursos do grupo empresarial aprovaram a construção das torres, sem que nenhuma alteração 
significativa no projeto tenha sido feita. Contrariando suas próprias decisões anteriores e 
pareceres técnicos internos, as deliberações dos atuais conselhos dos órgãos de proteção têm 
notadamente favorecido aos interesses imobiliários.12 Após 35 anos de proteção do Teatro 
Oficina, tais episódios vêm sendo intitulados pelo grupo teatral como o “destombamento” 
de seu Teatro.

HOLIDAY, OFICINA E PARQUE DO BIXIGA: O ENCONTRO

Em Sessão Plenária ocorrida em 06 de junho de 2018,  na Câmara Municipal de São 
Paulo, que contava com membros do Movimento pelo Parque do Bixiga no Plenário, vereadores 
debateram acerca do projeto de Lei de criação do Parque. Durante a sessão, alguns vereadores 
como Sâmia Bonfim (Psol), Gilberto Natalini (PV) e Eduardo Suplicy (PT), que assinam 
o projeto de Lei, defenderam a importância do projeto e de sua votação que se encontrava 
obstruída pelo vereador Fernando Holiday (DEM).

Holiday também se manifestou a respeito expondo algumas das razões pelas quais 
mantinha a votação obstruída. Além de entender como necessária a proteção do “direito à 
propriedade privada” do Grupo SS, em sua opinião o projeto lei possuiria uma “significação 
maior que um simples parque”, e necessitaria ter seus custos debatidos, tendo em vista as 
prioridades de recursos da cidade de São Paulo. Incluindo em sua argumentação a alegação 
que o projeto não teria sido discutido em profundidade pela Câmara, não tendo passado por 
comissões e audiências – na ocasião já haviam sido realizadas quatro audiências públicas 
sobre o projeto –, assim como deveria acontecer com o Projeto de Lei do Dia do Nasciturno, 
de sua autoria. Segundo o vereador seu projeto estaria sendo barrado por veadores do PSOL, 
motivo pelo qual impunha como condição para desobstrução da votação do PL do Parque do 
Bixiga, a aprovação de seu projeto. Um projeto que como questionou o vereador Eduardo 
Suplicy é de natureza distinta ao projeto de criação do Parque, uma vez que o PL do Dia do 
Nasciturno além de prever a instituição de data comemorativa, propõe que escolas públicas 
sejam incentivadas a abordar junto a seus alunos o tema: “o direito do nasciturno a vida”. Já 
no encerramento de sua fala o vereador expressa ser contra o projeto do Parque do Bixiga por 
também ser contra aquilo que denomina como a “cultura” do Grupo de Teatro Oficina dizendo: 

FERNANDO HOLIDAY - Eu ia passar um vídeo aqui sobre o que os defensores 
desse projeto defendem como cultura. Mas infelizmente eu não posso colocar esse 
vídeo no plenário para que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras assistam 
porque eu poderia incorrer em quebra de decoro. Mas já que não posso passar o vídeo, 
passo a transcrevê-lo: É uma peça com alguns dos que se encontram aqui. Fazem 
lindos discursos. Um homem nu se agacha de quatro, ergue as adegas, abre o ânus e 

12  Como se observa nos casos do Anhambi, rua Corrêa Dias e do Hospital da Cruz Vermelha ambos em 
São Paulo apurados em matéria de Camila Almeida da Revista Exame. E como aponta denúncia feita pelo ex-
ministro da cultura Marcelo Calero à Folha de São Paulo.  Ver em: https://exame.abril.com.br/brasil/nos-orgaos-
do-patrimonio-em-sp-a-ordem-e-liberar-geral/ e https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/11/1833696-fora-do-
governo-calero-acusa-geddel-de-pressiona-lo-para-liberar-obra.shtml 

https://exame.abril.com.br/brasil/nos-orgaos-do-patrimonio-em-sp-a-ordem-e-liberar-geral/
https://exame.abril.com.br/brasil/nos-orgaos-do-patrimonio-em-sp-a-ordem-e-liberar-geral/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/11/1833696-fora-do-governo-calero-acusa-geddel-de-pressiona-lo-para-liberar-obra.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/11/1833696-fora-do-governo-calero-acusa-geddel-de-pressiona-lo-para-liberar-obra.shtml
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outro senhor de idade com seu dedo indicador, introduz este dedo no seu ânus. É isso 
que acontece dentro do Teatro Oficina. [inaudível] Eu não posso admitir que este 
projeto seja aprovado. Eu fui eleito para defender a moralidade da cidade de São 
Paulo. (GRIFO MEU)

Ao final da sessão, por intermédio do vereador Eduardo Suplicy, Fernando Holiday 
aceitou receber em seu gabinete membros do movimento, e entre eles integrantes do grupo 
teatral, incluindo seu diretor José Celso Martinez Corrêa. Na sequência transcreverei brevemente 
alguns trechos do encontro, que teve duração de mais de uma hora, e dos quais me atento 
ao conceito de cultura - que julgo essencial para a distinção dos dois posicionamentos. Por 
acreditar que uma análise minuciosa e completa deste encontro exigiria um trabalho de maior 
extensão, atenho-me especialmente as falas de Holiday e Zé Celso. 

ZÉ CELSO - [...] eu te convidei para conhecer o teatro. Você não foi. Você foi ao 
terreno, olhou para o lado dizendo que era um lixo. Cara, uma obra de arquitetura! 
Considerada o melhor teatro do mundo, em 2015, pelo Jornal The Guardian. Entre os 
10 melhores teatros do mundo, o Oficina, de Lina Bardi [e] Edson Elito, é considerado 
o melhor do mundo. Eu vejo que você se apoia muito no impedimento do Parque num 
discurso moral. Mas a moral é uma coisa muito relativa. (GRIFO MEU)

Zé Celso então canta sua adaptação do “Soneto do Olho do cu” de Arthur Rimbaud, 
musicado por Zé Miguel Wisnik. E prossegue:

ZÉ CELSO - É uma coisa maravilhosa! Uma cultura que você reage contra. Você tem 
outra cultura. Na democracia você tem que admitir a cultura do outro, não é a sua 
cultura que vigora, pois nós temos liberdade para fazer isso em cena. Ainda temos! 
Pode ser que nos tirem, pois estão nos tirando tudo depois desse golpe. 

[...] Artaud tem uma influência muito grande no Teatro Oficina, como Shakespeare, 
como Brecht, como Stanisláviski, como Oswald de Andrade. Quer dizer, é um lugar 
de cultura. Uma cultura, que as pessoas que vocês defendem, os especuladores, não 
dão valor a isso. 

[...]Tudo bem que você tenha a sua moral, mas você não pode impor a sua moral para 
todas as pessoas. A moral da arte e da cultura é libertária. A arte não tem moral. A 
moral é uma coisa como um chapéu, que eu tirei da minha cabeça há muito tempo. 
[...] mas como é que você pode como vereador,  tomar uma posição moralista dessa 
para impedir um parque, que está além do bem e do mal. As pessoas estão além do 
bem e do mal. Você está muito atrasado, cara... a sua visão de mundo é o fascismo, o 
nazismo, uma coisa inclusive, que é racista. (GRIFO MEU)

Neste momento o vereador interrompe afirmando ter se sentido ofendido pelas falas 
de Zé Celso e argumenta:

FERNANDO HOLIDAY - [...] estes órgãos responsáveis justamente não só pelo 
tombamento, mas pela fiscalização, consideram que o Grupo SS tem o direito de 
construir e não são apenas duas ou três torres enormes, um simples residencial. [O 
empreendimento] por si só já geraria diversos empregos na região e melhoraria o 
desenvolvimento econômico. O Grupo SS também pretende construir um espaço 
público e fazer uma espécie de revitalização na região. Quer dizer, não é um projeto 
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puramente buscando construir edificações sem olhar o contexto. Muito pelo contrário, 
é um projeto muito amplo e bem mais complexo do que vocês estão falando. E acho 
que quando a iniciativa privada se dispõe a ajudar o espaço público dessa forma, 
cabe ao poder público na verdade, incentivar das maiores formas possíveis. 

E ai passados esses pontos técnicos passo, portanto ao ponto cultural. Obviamente você 
tem o direito de fazer as peças teatrais que considerar devidas. Acho que as pessoas 
que quiserem assistir tem o direito de assistir. O que não acho é que o Estado deva 
necessariamente patrocinar este tipo de coisa. Não é o estado que decide o que 
é ou não cultura. Quem decide o que é ou não cultura, e se ela pode ou não ser 
fomentada ou se vai perdurar no tempo ou não é a humanidade [...].

Por trás de todos esses debates que estão sendo realizados está também a discussão 
sobre o papel do Estado [sobre] aquilo que é ou não cultura, naquilo que nossas 
crianças irão aprender nas escolas e ai entra sim, o debate referente à moralidade 
porque se a sociedade em grande parte se sentiria incomodada, e eu tenho certeza 
que se eu pudesse mostrar o vídeo no plenário, grande parte dos vereadores que 
são representantes do povo se sentiriam incomodados. A população e a família 
comuns, os cidadãos comuns também se sentiriam incomodados com aquela 
peça teatral [e] é justamente porque não representa um tipo de cultura. E se 
não representa um tipo de cultura, se não é reverberado na sociedade então 
o que é o Estado para patrocinar esse tipo de coisa? Então eu acho que isso em 
momento algum passa pelo nazismo, pelo fascismo pelo racismo, na verdade é tentar 
superficializar um debate que é bem mais complexo e que faz parte da nossa sociedade 
atual. (GRIFO MEU)

E acrescenta mais adiante: 

FERNANDO HOLIDAY - [...] A nossa constituição é enorme. Ela tem diversos 
entendimentos da nossa Suprema Corte, inclusive tratando do direito de propriedade 
com a sua função social. A gente teve diversos posicionamentos de ministros e 
julgamentos no STF, que relativizaram completamente este conceito de função social. 
Então não é um negócio muito objetivo. Infelizmente o nosso direito brasileiro tem 
seguido por esse caminho de relativização do texto constitucional. A meu ver o que a 
maior parte do entendimento leva a crer, neste caso específico, é que nós não temos 
só que garantir a propriedade privada do Grupo SS, o Grupo SS, é um exemplo muito 
emblemático do que pode ser replicado no país como um todo.

Então eu acho que a gente precisa tomar um cuidado muito grande com como a 
propriedade privada vai ser tratada na cidade de São Paulo. Porque não só é uma 
propriedade privada do Grupo SS, como ela também se propõe a trazer uma função 
social a essa propriedade. Mesmo com a mudança do projeto ainda terá a meu ver uma 
função positiva no Bixiga. Eu acredito que a geração de emprego a geração de renda o 
desenvolvimento econômico, a vinda de outras lojas, a criação de um centro comercial, 
vai ser muito positivo para o bairro. Acho que vai ser mais positiva ainda porque 
está vindo de uma iniciativa privada sem que haja até aqui uma obrigação de 
contrapartida do poder publico. E acho que nesse sentido, mesmo com a mudança 
do projeto como vocês disseram, acho que vai ser muito positivo. Isso falando de um 
ponto fundamental para mim, como conservador, como liberal e representante das 
pessoas que sou, acho que isso é fundamental nós preservarmos.

 Além disso, eu acredito que o tombamento do Teatro Oficina, e aí eu já emendo 
como a questão cultural ela acaba sim cruzando com a questão social porque de 
certa forma é aquilo que o Estado pode entender como cultura. Vocês entenderem 
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que enfiar o dedo no ânus de um sujeito no meio do teatro faz uma cultura. É o tipo de 
uma cultura. Vocês se sentem bem interpretando, participando ou assistindo isso. Ótimo 
para vocês. E eu, os meus assessores, os meus eleitores, não nos sentimos bem com isso 
e ótimo para nós também. O que nós não podemos admitir é que o Estado reconheça 
isso como cultura. Aliás, o Estado não deve reconhecer nenhum tipo de cultura 
porque não cabe à ele este papel. Este papel cabe à sociedade. E porque eu acho 
que entra nessa discussão, porque existe sim na discussão do Parque do Bixiga, 
também uma discussão sobre a importância histórica do Teatro Oficina, e aquilo 
que o Teatro Oficina representa. E para mim, o que o Teatro Oficina representa 
hoje é uma cultura completamente deturpada e completamente distante daquilo 
que é a nossa sociedade brasileira. 

CAMILA MOTA (atriz) - Mas você nunca assistiu a uma peça do Oficina. 

FERNANDO HOLIDAY - E eu não quero assistir pessoalmente porque eu vomitaria 
no meio da peça! E ótimo. Estamos muito bem com isso. E uma coisa precisa ficar 
muito clara, eu não quero assistir a peça; eu não pretendo assistir a peça; eu vomitaria 
assistindo essa peça e tudo bem com isso. Porque eu não estou querendo que a peça de 
vocês pare de ser exibida, nada disso. O que eu estou dizendo é que eu não concordo 
que haja uma chancela do Estado perante isso como uma espécie de cultura ou com 
algum tipo de financiamento como já aconteceu por meio da Petrobrás. [...] Então o 
que está por trás do projeto, para mim também é uma discussão sobre a cultura, 
mas mais do que isso, sobre o papel do Estado perante a cultura que nós vamos 
disseminar na cidade de São Paulo. [...] (GRIFO MEU)

Nas falas transcritas acima, percebe-se como as noções acerca do termo “cultura” são 
extremamente distintas e importantes para ambas às argumentações. Para refletir sobre este 
conceito, lanço mão de definições de cultura que dialogam com aquela proposta por Raymond 
Williams que a toma como um: “sistema de significações mediante o qual necessariamente (se 
bem que entre outros meios) uma dada ordem social é comunicada, reproduzida, vivenciada 
e estudada” (WILLIAMS, 1992)13.  Williams reconhece “uma convergência prática entre 
os sentidos antropológico e sociológico de cultura como modo de vida global”, e o sentido 
especializado que liga o termo às “atividades artísticas e culturais”.

Como afirma Stuart Hall esse modo de vida é representado por “práticas vitais ou 
ideologias práticas que permitem a uma sociedade, a um grupo ou a uma classe, experimentar, 
definir, interpretar e entender as suas condições de existência” (HALL, 1982 apud EAGLETON; 
Terry, 2000) sendo a cultura, portanto, como aponta Barbosa (2014), a prática através da 
qual significamos nosso ser no mundo e que se dá na apropriação e no uso do território. 
Compreendemos a cultura então como este conjunto de práticas inerentes a qualquer coletividade 
e que independe de reconhecimentos exteriores ou futuros para se dar como tal.

Neste sentido observa-se que na maior parte do diálogo tanto para Holiday quanto 
para Zé, a ideia de “cultura” está mais fortemente ligada a sua acepção especializada/estética. 
Contudo, enquanto Zé Celso compreende a cultura como um elemento libertário (assim 
como a arte) cuja pluralidade deve ser admitida e valorizada num ambiente democrático, o 

13  WILLIAMS; Raymond. Cultura.  Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992,  p. 13.



1956

vereador compreende que uma cultura para ser reconhecida como tal, deve primeiramente 
“reverberar” socialmente. Para Holiday, a prática cultural desenvolvida pelo Teatro Oficina 
além de não possuir tal reverberação social, seria em suas palavras uma cultura “deturpada 
e completamente distante daquilo que é a nossa sociedade brasileira”, a qual não “admitiria” 
que fosse reconhecida pelo Estado. 

Mesmo que uma prática cultural possa se dar independente de reconhecimentos exteriores 
a ela, podendo até mesmo sofrer marginalizações, inclusive orquestradas pelo poder público, 
se tomarmos a Constituição Federal de 1988 que contém uma seção para tratar exclusivamente 
da Cultura, constataremos que seus artigos 215 e 216 dirão:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. (GRIFO MEU)

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem:

I -  as formas de expressão;

II -  os modos de criar, fazer e viver;

III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais;

V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (GRIFO MEU)

Portanto garantir a todos, sem nenhuma ressalva ou exceção, o pleno exercício dos diretos 
culturais (acessar, fazer, manifestar, fruir, criar) configura-se como um dever compartilhado 
por todos os estados e municípios do país.

 Possuidor de avançados e valiosos instrumentos jurídicos no âmbito da cultura e 
dos direitos culturais, o Brasil além de possuir um singular Sistema Nacional de Cultura, 
não somente assinou como também liderou a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais da Unesco, realizada em 2005 e que além de se reger 
pelo “Princípio da igual dignidade e do respeito por todas as culturas” exige dos Estados 
partes a adoção das seguintes medidas: 

Artigo 7 - Medidas para a promoção das expressões culturais:

1- As partes procurarão criar em seu território um ambiente que encoraje 
indivíduos e grupos sociais a:
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(a) criar, produzir, difundir, distribuir suas próprias expressões culturais, e a elas 
ter acesso, conferindo a devida atenção às circunstâncias e necessidades especiais da 
mulher, assim como dos diversos grupos sociais, incluindo as pessoas pertencentes 
às minorias e povos indígenas;

(b) ter acesso às diversas expressões culturais provenientes do seu território e dos 
demais países do mundo;

2 - As Partes buscarão também reconhecer a importante contribuição dos artistas, 
de todos aqueles envolvidos no processo criativo, das comunidades culturais e 
das organizações que os apoiam em seu trabalho, bem como o papel central que 
desempenham ao nutrir a diversidade das expressões culturais.14

Sendo assim, uma breve análise destes atos normativos revela que o discurso do 
vereador adentra a inconstitucionalidade ao atribuir a si próprio, enquanto representante 
do poder legislativo municipal, a função de impedir o reconhecimento de uma prática e 
de um patrimônio cultural específicos. Assim o fazendo por julgá-los incompatíveis com 
aquilo que pressupõe como “valores da sociedade brasileira”, baseando-se em critérios de 
qualificação de seu próprio discurso ideológico, que revela se crer como possuidor de verdade 
ao fazer afirmações pela coletividade, como por exemplo: “a população e a família comuns, 
os cidadãos comuns também se sentiriam incomodados com aquela peça teatral [...]”. Por sua 
vez uma análise que toma a cultura como tais práticas de significação individual e coletiva 
(BARBOSA, 2014) permite compreender que propor o impedimento do desenvolvimento e 
do reconhecimento de uma cultura, é propor o cerceamento das significações de existências. 
Quando um indivíduo, grupo, classe ou mesmo o Estado assim se posicionam o que se tem é 
a operação de “formas sociais de produção da não existência do outro contra hegemônico”, 
assim assinaladas por Santos, 2001. Desta maneira, privar o outro de seus direitos culturais 
é querer priva-lo de sua própria existência no mundo.

Para além destas análises, uma observação apenas sobre a argumentação de Holiday 
revela que ao mesmo tempo em que o vereador afirma que em sua opinião “não é o estado 
que decide o que é ou não cultura”, mas sim a humanidade, ele também diz que “o que nós 
[conservadores] não podemos admitir é que o Estado reconheça isso como cultura”. Expondo 
uma argumentação contraditória que confunde o papel do Estado em relação à cultura, fazendo 
uso do mesmo como aparelho repressivo15 a favor de sua própria ideologia.

O discurso que define a prática cultural do Teatro Oficina como deturpada assenta-se 
assumidamente em preceitos conservadores. Como expressa em suas redes sociais, Fernando 
Holiday apoia seu entendimento acerca do conservadorismo, o qual diz defender, nas formulações 
de Roger Scruton. Teórico de direita que dedica sua obra à definição do conservadorismo na 

14  UNESCO (2005) Convenção Para Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Paris.
15  Assim como conceitua Althusser em: ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado. 3ª edição. 
Rio de Janeiro: Edições Graal, 1987.
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política e na arte. Definindo-o assim como: “o amor” e o respeito à civilização; aos benefícios 
por ela gerados; ao real e às heranças do passado16.

Para Scruton, a valorização desta herança também deve ser operada pela arte por meio 
do retorno à cultura clássica, na qual o belo era o principal elemento de exaltação.

Sob um viés oswaldiano o Teatro Oficina, caminharia justamente no sentido contrário. 
Operando não apenas uma linguagem artística, mas uma racionalidade antropofágica, hibrida17, 
plural, que supera o binarismo e não coloca nada de lado: nem o bom, o ruim ou feio. E não 
apenas sustenta as contradições, mas também “transforma a ambivalência em uma outra 
coisa”18.  Numa busca por (des)naturalizar o naturalizado: sentimentos, relações, valores, 
comportamentos e sentidos estabelecidos pelo discurso hegemônico. Tal racionalidade hibrida, 
essencial para a criação do projeto do Parque, blasfema como apontam Ana Enne e Lia Ribeiro 
ao dialogarem com as formulações de Hommi Bhabha:

O hibridismo blasflema porque ele desnaturaliza, ele expõe a dialética e o ridículo 
de se apegar a qualquer posição como definitiva porque a história é permanente 
movimento, fluxo, disputa. Mais ainda, a blasfêmia revela os processos de construção 
da distinção e seus mecanismos de poder, o quanto cada aparente fala ingênua carrega 
de posicionamento político e de esforço para constituir o campo e suas limitações, 
como nos lembra Bourdieu. (ENNE, Ana; RIBEIRO, Lia. 2013:15).

Não apenas revelando o “jogo da produção de sentidos”, mas nos oferecendo outras 
possibilidades de discursos, narrativas, maneiras de sentir, viver e experienciar a cidade.

CONCLUSÃO

As ideias acerca da cultura são fundamentais para o estabelecimento de práticas e 
politicas culturais. Quando afirma que a cultura do Teatro Oficina é uma “cultura deturpada”  
que não deve ser reconhecida pelo Estado, e que por esta razão se põe contrário ao projeto do 
Parque do Bixiga, o vereador paulista Farnando Holiday age inconstitucionalmente baseando-
se num discurso que assenta-se em preceitos conservadores que reforçam o predomínio da 
cultura hegemônica, e desqualificam o diferente para afirmação de sua visão de mundo (ENNE; 
RIBEIRO, 2013:2).

Demonstrando desconhecimento ou contrariedade sobre as leis e diretrizes para o 
campo da cultura, o vereador opera ativamente a produção de distinções sociais e da “não 
existência” de grupos e indivíduos (SANTOS, 2001). 
16  Se tomarmos as definições do termo ideologia que se aproximam da noção de falsa consciência trabalhada 
por Marx, e a tomam como um ideário, histórico, social e político que se orienta para a preservação da ordem social 
estabelecida (CHAUÍ, 2008, P. 24) nota-se o quão fortemente esta definição de conservadorismo é possuidora de 
um caráter ideológico.
17 Como propõe Canclini acerca da hibridização em: CANCLINI, Nestor. Culturas Híbridas. SP, Edusp, 
2001.
18 ANZALDUA, Gloria. “La consciência de la mestiza / rumo a uma nova consciência”. In: Revista Estudos 
Feministas. Vol. 13, nº 3. Florianópolis, set/dec 2005, p.706.
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Ao se posicionar contra o projeto do Parque, que vai muito além dos interesses do 
Teatro Oficina, por ser contrário as práticas artísticas do mesmo, Holiday ignora todos os 
demais membros do movimento e moradores do bairro. Cidadãos paulistanos que ao lado do 
grupo teatral, buscam suprir suas necessidades culturais, superando as formas dadas de se 
viver o território, (re)significando-as através do uso público. 

À medida que nos entendermos enquanto indivíduos plurais cujas identidades, 
ideias e relações sociais são construídas por processos históricos e por práticas discursivas, 
compreendemos que o embate pelo Parque do Bixiga é um embate, sobretudo discursivo. 
A disputa é por significação, pelo direito de significar e existir; pelas formas de conceber, 
apropriar, usar e sentir o território; pela reprodução/transformação de relações de dominação.

Tratar deste embate não é apenas tratar sobre distintas formas de pensar a arte, o território 
urbano e a cultura. É tratar sobre a luta para criar, um ambiente que dê espaço para o exercício 
das diversidades individuais e coletivas que essencialmente nos constituem como sujeitos. 
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MÚSICA, ATIVISMO, E POLÍTICA PATRIMONIAL NO 
BRASIL CONTEMPORÂNEO

Lorena Avellar de Muniagurria1

RESUMO: Neste artigo, discute-se questões e materiais de uma pesquisa etnográfica 
multissituada que investiga o musicar do carimbó e suas relações com o universo das 
políticas públicas, particularmente das políticas para o patrimônio cultural. Interessa 
explorar as relações entre “música” e “política”, considerando o papel da circulação 
de pessoas, conhecimentos e artefatos entre distintas “localidades” da “nação”, e 
considerando os recentes movimentos do universo político brasileiro. Inicialmente, 
o artigo apresenta uma breve caracterização do carimbó, que historicamente foi 
associado à identidade paraense e, mais recentemente, passou a ser pensado também 
como patrimônio imaterial brasileiro. Encerra-se situando implicações do processo 
de patrimônialização dessa manifestação cultura, particularmente para o ativismo 
cultural realizado por carimbozeiros.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio imaterial, patrimônio cultural, ativismo, carimbó

Neste artigo, apresento questões e materiais de minha pesquisa de pós-
doutorado, que investiga o musicar do carimbó (Small: 1998)2 e suas relações com 
o universo das políticas públicas, particularmente das políticas para o patrimônio 
cultural.3 Carimbó é uma forma integrada de canção, música, dança e socialização 
típica do estado do Pará/Br, que foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial 
brasileiro em 2014, após quase 10 anos de pesquisas técnicas e de mobilização 
encampada principalmente por carimbozeiros. O processo de patrimonialização – e, 
em menor escala, também o processo de salvaguarda hoje em curso – fez parte de 
um intensa circulação de fazedores de cultura pelo país, no contexto de construção 

1  Pós-doutoranda e bolsista FAPESP (17/20126-0) junto ao Instituto de Artes/UNICAMP e 
doutora em Antropologia Social pela USP. Integra o Projeto Temático FAPESP Musicar Local: novas 
trilhas para a etnomusicologia (16/050318-7) e o Coletivo Artes Saberes e Antropologia/USP. E-mail 
para contato: loreavellar@gmail.com
2  A noção de “musicar” corresponde a uma tradução da noção de “musicking”, cunhada 
por Christopher Small (1998), para referir-se a para descrever qualquer forma de engajamento com 
música, num processo interativo ligado à produção e vivência da música.
3  A pesquisa em questão é financiada pela FAPESP (proc. nº 17/20126-0).

mailto:loreavellar@gmail.com
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da Política Nacional de Cultura instituída na primeira década dos anos 2000’. A pesquisa 
objetiva explorar as relações entre “música” e “política”, considerando o papel da circulação 
de pessoas, conhecimentos e artefatos entre distintas “localidades” da “nação”.

A pesquisa corresponde a uma etnografia multissituada que acompanha a atuação de 
uma rede de carimbozeiros em diversas localidades do estado do Pará, e inclui também pesquisa 
em redes virtuais de carimbozeiros e em sites governamentais. A orientação teórica utilizada 
resulta da articulação de três campos de estudo. O primeiro é a antropologia e outros estudos 
sociais sobre a política, com ênfase para a antropologia das políticas públicas. O segundo 
é antropologia da música, que estabelecem parâmetros do que possa ser um estudo social e 
antropológico da música. Finalmente, o terceiro corresponde a um conjunto de trabalhos que 
analisam processos de circulação, fluxos e conexões globais.4

Nesta ocasião, apresento alguns resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento, 
particularmente no tangente ao ativismo cultural desempenhado por carimbozeiros, tanto no 
processo de patrimônialização como, hoje, na demanda pelas ações de salvaguardas prometidas 
quando do reconhecimento como patrimônio brasileiro pelo Estado. Inicialmente, situo o 
carimbó enquanto manifestação popular tradicional, parte da identidade paraense e, mais 
recentemente, patrimônio cultural imaterial brasileiro. Em seguida, descrevo brevemente 
algumas implicações do seu processo de patrimonialização.5

CARIMBÓ: MANIFESTAÇÃO PARAENSE E PATRIMÔNIO CULTURAL 
NACIONAL

O Carimbó é frequentemente descrito como uma manifestação cultural que integra canto, 
música e dança, além de um “complexo” de práticas, sociabilidades, estéticas e performances 
características (IPHAN, 2013, p. 14). A bibliografia mais antiga costumava dar destaque a seus 
aspectos “musicais” (a formação instrumental, a estrutura rítmica e melódica, o canto); por 
vezes, destacava também a sua dança. Mais recentemente, a análise de suas dimensões festivas, 
sociológicas e antropológicas têm ganhado espaço nos trabalhos sobre o tema.6 O principal 
4  Na área da política, as referências utilizadas provém da antropologia das políticas públicas (SHORE; 
WRIGHT: 1997 & 2011); da antropologia do Estado (DAS; POOLE: 2004; HERZFELD: 2008; SHARMA; 
GUPTA: 2006; PALMEIRA; BARREIRA: 2006) e, mais especificamente, dos estudos sobre políticas culturais no 
Brasil (BARBALHO, 2007; 2018; BOTELHO, 2007; CALABRE, 2007 E 2009; RUBIM, 2006 e 2007). Na antropologia 
da música, o trabalho se filia a algumas referências clássicas (BLACKING: 1973; SEEGER: 2008; 2015; FELD: 
1982), bem como de referências específicas para pensar musicares locais (SMALL: 1998; REILY; BRUCHER: 
2018). Finalmente, dentre os trabalhos sobre circulação, fluxos e conexões globais, interessam aqueles que atentam 
para o papel desempenhado por diferenças, fricções e ruídos (INGOLD: 2011; TSING: 2005; STRATHERN: 
2005).
5  Uma versão anterior de parte do material apresentado neste artigo integra uma publicação recente 
(MUNIAGURRIA: 2018b). Esse é o caso, em particular, o trecho que situa o carimbó, discutindo como a literatura 
especializada sobre o tema caracterizou a manifestação.
6  Em sua tese, Vanildo Monteiro realiza uma revisão bibliográfica sobre o carimbó, destacando, entre os 
registros mais antigos, legislações do início do século XIX e a produção de alguns folcloristas da primeira metade 
do século XX (MONTEIRO: 2016). Para alguns exemplos de bibliografias mais recentes que apostam na análise 
de outros aspectos que não apenas os sonoros ou performáticos, ver: COSTA (2013); MENDES (2015).
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elemento da instrumentação do carimbó dito tradicional – conhecido como “carimbó pau e 
corda” – é o tambor, também chamado de carimbó ou curimbó. O tambor monomembrafono, 
feito a partir de um tronco escavado e com couro de boi ou de búfalo, é considerado a alma do 
carimbó pau e corda. Complementam a instrumentação uma série de outros instrumentos de 
percussão (como maracas, reco-reco, milheiro, rufo, triângulo); instrumentos de metal como 
sax ou flauta transversa; e banjo. O carimbó também é frequentemente caracterizado pela 
sua dança: dançada em pares de homens e mulheres que, no conjunto, se movem no salão, 
desenhando um círculo; com passos regulares descritos como miúdos e alguns floreios do 
cavalheiro em torno da dama. Além do tambor e da dança, outro elemento que vem à mente 
em uma primeira imagem do carimbó é a vestimenta: para as mulheres, tipicamente, usa-se 
saias longas rodadas e usualmente estampadas; no caso dos homens, há mais variedade de 
trajes, a depender da localidade e do grupo ser ou não parafolclórico.

O carimbó é fortemente associado à identidade do estado do Pará, sendo talvez o principal 
símbolo da região. Da mesma maneira como se costuma associar o samba ou a capoeira ao 
Brasil, o carimbo é associado ao estado do Pará. Percebe-se que, de maneira semelhante ao 
que aconteceu com o samba, a feijoada e outros produtos culturais “populares” que viraram 
símbolos nacionais e que foram instrumentalizados para sustentar a construção da unidade 
nacional, vemos ressurgir também no carimbó a clássica e renitente imagem de um Brasil negro, 
índio, mestiço, rural – mas, agora, a serviço da construção de uma história e uma identidade 
regional (FRY, 1982; ORTIZ, 1986; VILHENA, 1997). De fato, a historiografia sobre o 
carimbó permite identificar movimentos semelhantes aos que aconteceram com o samba e 
com a capoeira ao longo de suas transformações em símbolos regional, no caso do primeiro, e 
nacionais, em se tratando dos dois últimos. Costa (2013) identifica três momentos na história 
do carimbó, e lança luz sobre como esse processo se deu. O primeiro momento, no século 
XIX, fora o da proibição por meio de legislações e códigos de posturas, e da força policial 
– nesse período, o termo carimbó se referia especialmente ao tambor.7 O segundo momento, 
na década de 1920 e sob influência de uma perspectiva modernista, é o da “descoberta” do 
carimbó por intelectuais paraenses (artistas, literatos, folcloristas, entre outros) interessados 
na construção de um imaginário, uma identidade e uma história regional. Carimbó, agora, se 
referia à música, pensada como manifestação “popular” e “paraense”, e como traço identitário 
amazônico digno de ser valorizado e estudado. O último momento apontado por Costa, já 
na década de 1970, é o da inserção do carimbó na indústria cultural, especialmente a partir 
da capital paraense, com a sua difusão no rádio, televisão e mercado fonográfico, passando 
a circular também em outras regiões do país. Essa transformação do carimbó em produto 
comercializável inaugura uma oposição que, desde então, se manteve presente: aquela entre 
o carimbó “autêntico” ou “tradicional”, também chamado de “carimbó pau e corda”, e o 
carimbó “moderno”, “para folclórico” ou “comercial”. Lorena Mendes (2015) adiciona um 
7  Os registros mais antigos associavam o termo “curimbó, “corimbó” ou “carimbó” ao tambor, e é apenas 
com o passar do tempo que o último passa a designar também a dança e a letra das músicas (MONTEIRO: 2016; 
IPHAN: 2013).
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quarto momento – justamente, aquele sobre o qual esta pesquisa pretende se debruçar: o da 
patrimonialização do carimbó, que teve lugar a partir de meados dos anos 2000.

A literatura sobre o tema desenha então esse percurso de mudanças pelas quais o carimbó 
passou a partir de algumas chaves recorrentes. Do ponto de vista etnomusicológico, mostram 
a passagem do carimbó de um instrumento isolado (o tambor) a ritmo e folguedo popular 
– portanto, uma manifestação cultural complexa, residindo ali seu potencial para tornar-se 
símbolo de identidade regional. Do ponto de vista sociológico, destacam a transformação de 
lazer e festividade popular em produto parafolclórico destinado ao turismo – transformando, 
segundo autores como Figueiredo e Bogea (2015), o brincante em trabalhador. Sob a mesma 
perspectiva, há também análises que tendem a avaliar o processo de maneira menos negativa, 
dando destaque ao fato de que o carimbó “tradicional” foi fonte de inspiração e de matéria-prima 
para a renovação da música pop paraense contemporânea, alimentando grandes fenômenos 
musicais nacionais como Gaby Amaranto. Finalmente, do ponto de vista do Estado, vemos 
que esse percurso leva o carimbó de contravenção a patrimônio cultural.

“CULTURAS POPULARES” E AS POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL: O 
CASO DO CARIMBÓ

O processo de luta pela patrimonialização do carimbó teve lugar no contexto da muito 
comentada política nacional de cultura que passou a ser construída e promovida pelo Ministério 
da Cultura a partir da gestão de Gilberto Gil (2003-2007), quando da primeira eleição de Luiz 
Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Conforme analiso alhures, uma importante 
característica da construção dessa política nacional foi seu reconhecido caráter participativo, que 
promoveu uma intensa circulação de representantes das mais diversas manifestações culturais 
pelo país. Essas pessoas passaram a se encontrar em reuniões, conferências e conselhos onde 
eram discutidas diretrizes e propostas para a cultura, levando a uma profunda reconfiguração 
do mapa da militância cultural no Brasil – e, em particular, a uma significativa redefinição da 
militância para as culturas populares brasileiras, onde o carimbó se situa (MUNIAGURRIA: 
2018a; 2018b). Em consonância com o repertório discursivo que fora construído para a cultura 
popular em âmbito internacional (ALVES, 2009; 2011), as “culturas populares” brasileiras 
distanciaram-se progressivamente da categoria de “folclore”, aproximando-se da noção de 
“diversidade cultural” e, finalmente, de “patrimônio”.

Esse fenômeno não foi exclusivamente brasileiro: trata-se de experiências que resultaram 
da confluência de mudanças significativas tanto no campo político brasileiro como no campo 
do patrimônio em nível internacional. Desde o final dos anos 1990’, inspirado por uma agenda 
internacional estabelecido por organizações multilaterais como a UNESCO, um novo repertório 
discursivo e prático para as culturas populares foi desenvolvido no país. Alinhado com os 
movimentos internacionais, o campo do patrimônio cultural brasileiro, que historicamente fora 
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comprometido com visões nacionalistas e essencializantes do que fosse “cultural popular”, 
viveu várias transformações: da valorização de ideias como “folclore” e “autenticidade” para 
o comprometimento com o conceito de “diversidade cultural”; de uma ideia homogêneizante 
de brasilidade, comprometida com a “integridade nacional”, para uma política fortemente 
caracterizada por processos participativos e pelo comprometimento com ideias de diversidade, 
democratização e direitos culturais; e um monólogo, em que o Estado tinha a prerrogativa de 
estabelecer o que seria patrimônio, para o reconhecimento das vozes dos próprios fazedores 
de cultura popular (ALVES: 2009; 2011; CAVALCANTI: 2002; ORTIZ: 1986; SANDRONI: 
2010; VILHENA: 1997).

Longe de terem estacionado, mudanças de sentidos como essas continuam acontecendo 
– com todas as implicações que elas têm, seja para as formulações das políticas, seja para os 
fazeres das manifestações particulares. É importante explicitar que não existe um único tipo de 
carimbó e que, atualmente, a manifestação parece estar passando por um momento de importantes 
tensões e disputas (fortemente simbólicas, mas não apenas), em que a patrimonialização parece 
ser elemento chave. Em campo, encontrei consenso em torno da ideia de que “o carimbó está 
na moda”. Encontrei referências de que a visibilidade do ritmo paraense fora do estado foi 
obtido graças a um novo ciclo de sua presença na indústria cultural (tanto a musical quando 
a televisiva, por conta de novelas que o tematizam). Contudo, ela é atribuída também ao 
trabalho de mobilização e divulgação feito pelos próprios carimbozeiros, ao longo dos mais 
de 10 anos de luta pela patrimonialização.

Nesse contexto, começa a se configurar uma nova categoria: o “carimbó patrimonializado”. 
O que seria esse carimbó? Ele é por vezes associado ao “carimbó pau e corda” – categoria já 
estabelecida para referir o que seria um carimbó tradicional (COSTA: 2013; MONTEIRO: 
2016). Mas não parece adequado considerar os dois termos como sinônimos, posto que a 
própria referência à patrimonialização remete a um contexto musical, político e social novo, 
conforme é explicitado por Mendes (2015). Como essa categoria é definida? É levado em 
conta características do fazer estritamente musical (tais como instrumentação e modos de 
apresentação)? Ou pesam também as relações que determinado grupo estabeleça com a rede 
de carimbozeiros que têm atuado na demanda pelas ações de salvaguarda? Como os sentidos 
de “autenticidade” e “localidade”, historicamente tão importantes na definição do que seria 
cultura popular, têm tido seus sentidos reinventados, a partir do momento em que, em um novo 
contexto politico e institucional, e sob um novo paradigma conceitual do que seja “cultura 
popular”, circulações e relações com outras localidades passam a ser elementos centrais das 
práticas dos grupos de carimbó?

Essas mudanças têm aberto espaço para um novo jogo de definições e disputas que 
parece animar o universo das manifestações patrimonializadas. Em campo, encontrei indícios 
de que, mais do que a adesão a uma formação musical tida como tradicional, é o envolvimento 
da rede e nas ações comunitárias de salvaguarda do carimbó que têm sido eficazes na definição 
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de pertencimentos, alianças e fronteiras entre distintos grupos e modalidades desse fazer 
musical. Insistir nas disputas, heterogeneidades e fissuras desse processo têm sido a aposta 
para construir um tratamento do carimbó e da cultura popular que dialogue com a literatura 
especializada da área mas que evite a abordagem essencializante que, apesar dos esforços, 
por vezes ainda se faz presente. Pois, apesar de reconhecer e declarar a multiplicidade e a 
pluralidade do campo das culturas populares, é ainda comum encontrar formulações que 
assumam a existência de características que seriam próprias às culturas populares brasileiras, 
reificando o que deveria ser pensado em termos processuais e relacionais.

Da maneira enquadrada nesta pesquisa, portanto, “cultura popular” refere-se menos a 
um conjunto identificável de características preestabelecidas e mais a um campo de disputas em 
definição. Uma novidade nesse campo, ao menos no Brasil, parece ser a quebra do monopólio 
da fala: se antes eram eruditos a falar pelas culturas populares, agora, os próprios fazedores e 
detentores desses saberes disputam também as narrativas e práticas relativas a esse universo. 
Isso possui importantes implicações, de caráter tanto político quanto heurístico. Uma delas, já 
identificada pela literatura, é acrescente politização da área, tornando-se um locus de disputa 
entre diversos grupos sociais (GONÇALVES: 2012).8

Sustendo que o musicar do “carimbó pau e corda”, tal qual colocado hoje, articula 
modos de fazer que, tradicionalmente, foram pensados como distintos: de um lado, práticas 
e relações tidas como “musicais” (ou próprias ao universo da música); de outro, práticas e 
relações tidas como “políticas” (ou próprias ao universo da política). Conforme referido, a 
patrimonialização do carimbó se deu no contexto de construção da Política Nacional de Cultura, 
de maneira que representantes da manifestação tiveram a ocasião de participar de reuniões e 
espaços participativos que congregavam representantes de diversas manifestações culturais, 
de também diversas localidades do país, num processo que implicou tanto transformações das 
estruturas estatais para receber as “maneiras da cultura fazer política” quanto aprendizados 
por parte dos fazedores de cultura sobre como transitar por espaços oficiais vinculados ao 
estado brasileiro (MUNIAGURRIA: 2018a). A Campanha Carimbó Patrimônio Cultural 
Brasileiro, um dos principais atores a demandar o reconhecimento da manifestação enquanto 
patrimônio cultural imaterial brasileiro, teve início no ano de 2005. Criando uma rede estadual 
de carimbozeiros e lançando mão de conexões nacionais que alguns de seus representantes 
começavam a acessar via o Colegiado Setorial de Culturas Populares, o Conselho Nacional 
de Políticas Culturais e conferências de Cultura (MUNIAGURRIA: 2018a), a Campanha 
veio a articular uma série de atores que demandaram o reconhecimento da manifestação 
enquanto patrimônio cultural imaterial brasileiro. A literatura existente sobre o processo de 

8  Ao analisar a mudança em torno da categoria patrimônio, José Reginaldo Gonçalves (2012) identifica 
uma crescente expansão da categoria nas últimas décadas (com a criação, por exemplo, da categoria de “patrimônio 
cultural imaterial”) e comenta como os patrimônios culturais não se configuram mais como consensos tal como 
no passado (quando refletiam uma concepção oficial de identidade nacional). Eles passaram a se apresentar ora 
como fragmentos, ora como elementos transnacionais. Nessa transformação, patrimônios teriam se tornado locus 
de disputas entre diversos grupos sociais.
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patrimônialização do carimbó atesta o protagonismo desse movimento (CHAGAS: 2014; 
BOGEA: 2014). Atualmente, a Campanha e a rede de militância carimbozeira deu origem a 
uma associação estadual – a Associação de Carimbó do Estado do Pará/ACEPA.9

Ao longo desse processo, com as intensas trocas e produções de novos saberes, de novos 
patrimônios e também de um novo tipo de militância e atuação política na área da cultura, 
novos sentidos e práticas passaram a conformar o musicar do carimbó paraense. A pesquisa 
pós-doutoral tem por objetivo justamente explorar como o carimbó, a partir do processo de 
patrimonialização, passou a se relacionar com o universo das políticas públicas, e entender 
como ele passou a ser simultaneamente patrimônio, fazer musical e fazer político. Quais as 
relações ali existentes entre “música” e “política”, e qual o papel dos fluxos e dos deslocamentos 
de pessoas, saberes e artefatos entre localidades específicas e distintos lugares da nação na 
produção dessa manifestação? É interessante observar que, nesse processo, carimbozeiros 
incorporaram práticas presentes nos espaços participativos, tais como articulação em redes, 
redes estas organizadas em bases (sub)territoriais; realização de encontros como assembleias, 
congressos ou conferências; documentação de encontros e de propostas no formato de atas, 
cartas abertas e resoluções; entre outros (MUNIAGURRIA: 2018b).

Como é de conhecimento público que, após o golpe de estado que teve início com a 
instauração do impeachment de Dilma Rousseff, houve profundos cortes dos investimentos 
públicos, particularmente na área social. No caso da cultura, as dificuldades começaram 
logo após a instauração do processo de impeachment, posto que já no primeiro dia de seu 
mandato interino, Michel Temer promoveu uma reestruturação ministerial na qual extinguiu 
sumariamente alguns ministérios e, dentre eles, o da Cultura. Conforme discuti em outro trabalho, 
o então presidente Temer voltou atrás de sua decisão após as manifestações e ocupações que 
proliferaram rapidamente pelo país, em defesa da cultura (MUNIAGURRIA: 2018a).

Apesar da permanência do Ministério, os relatos que chegam falam sempre de “desmonte”. 
O impacto dos cortes é crítico, e têm colocado em risco a consolidação da política cultural 
construída nos últimos anos, bem como das diversas ações que vinham sendo apoiadas pelo 
Ministério.10 A pesquisa tem, portanto, o desafio de analisar o caso particular do carimbó e 
da política de patrimonialização tendo por pano de fundo esse complexo contexto: de uma 
recente ampliação e renovação das ações, dos atores e das políticas na área, mas também do 
presente processo de crise. Apesar do presente quadro de desmonte das políticas federais na 
área da cultura, que certamente impactam nos trabalhos de salvaguarda do Carimbó, foi possível 

9  Em 2017, o movimento do carimbó decidiu criar uma associação oficial, com CNPJ, de maneira a poder 
facilitar algumas relações com o Estado brasileiro e poder, por exemplo, acessar recursos públicos via participação 
em editais públicos. A associação é de caráter estadual, mas possui presença mais forte na área metropolitana de 
Belém e no nordeste do estado.
10  Se é verdade a percepção de crise já estava colocada na área da cultura pelo menos desde a gestão de Ana 
de Hollanda, o que se colocou a partir do golpe é a percepção de uma ruptura fundamental e profunda, marcada 
pelo argumento de que, sob a aparência de uma continuidade institucional, as gestões que se sucederam no MinC 
desde maio de 2016 não mais se pautaram pelo projeto de política cultural construído e posto em prática nos anos 
anteriores (MUNIAGURRIA: 2018A; BARBALHO: 2018).
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perceber que as redes locais (refiro-me, aqui, àquelas de alcance estadual) permanecem ativas 
e têm sabido encontrar meios de manter a articulação e de garantir ao menos algumas ações de 
salvaguarda para o Carimbó. Surpreendentemente, em um momento em que o financiamento 
público de encontros sofreu uma redução drástica, a Campanha do Carimbó e a ACEPA têm 
encontrado maneiras de manter a mobilização dos carimbozeiros, mesmo que não no mesmo 
grau que anteriormente.

As observações preliminares apontam para a existência efetiva de uma rede de articulação 
que têm favorecido uma maior circulação de carimbozerias e carimbozeiros pelo estado – ao 
menos, entre regiões de mais fácil acesso, como é a região do Noroeste Paraense em relação 
à área metropolitana de Belém. Apesar de poucos, o fato é que o carimbó conseguiu garantir 
algumas ações junto ao IPHAN. Considerando apenas as ações realizadas a partir de parcerias 
e apoio do IPHAN e do MinC, destaco: a manutenção dos encontros regulares da comissão 
gestora da salvaguarda; em 2015, a realização do I Congresso Estadual do Carimbó e a realização 
de oficina de fabricação da flauta tradicional em 2015; em 2017, o prêmio Carimbó Nosso 
Patrimônio, financiado pelo MinC, que premiou 25 candidaturas, bem como a realização do 
II Congresso Estadual do Carimbó, que contou com apoio do IPHAN; em 2018, a redação 
e aprovação do Plano de Salvaguarda do Carimbó e do regimento interno da Comissão de 
Salvaguarda, vinculada ao IPHAN. Para o ano de 2019, está confirmada a realização de uma 
exposição na Sala do Artista Popular no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (RJ).

Certamente, tal articulação têm sido feita com grandes esforços e dificuldades, dada 
a atual escassez de apoios públicos. A reunião estadual da Associação de Carimbó do Estado 
do Pará que acompanhei em Marapanim em abril, por exemplo, contou com presença de 
representantes de grupos de carimbó de ao menos 7 municípios paraenses. O encontro não era 
uma assembleia, mas sim de uma reunião ampliada da coordenação executiva juntamente aos 
representantes regionais (justamente, porque seria impossível, nesse momento, financiar a ida 
de todos os associados à Marapanim). Esperava-se, nessa ocasião, contar ainda com a presença 
de representantes de outras cidades, também vinculadas à associação, mas o alto custo das 
passagens impediu que isso se concretizasse – foi o caso, por exemplo, do representante de 
Santarém, do Tapajós. Quer dizer, puderam se fazer presentes aqueles que tinham condições 
de arcar com suas passagens por conta própria, ou que conseguiram algum tipo de apoio 
junto de seus grupos locais. Parte do sucesso do encontro deve-se à estrutura organizacional 
adotada. A ACEPA prevê a divisão do estado paraense em regiões específicas, cada qual 
representada por duas pessoas, responsáveis por fazer a articulação local e de manter contato 
com a coordenação executiva. Existe uma agenda anual de encontros em cada região, de 
maneira que os encontros estaduais requeiram apenas o deslocamento desses representantes 
regionais. É esse tipo de tecnologia organizacional que têm permitido que a rede continue 
ativa atualmente, a despeito da ausência de recursos públicos que financiem encontros de 
articulação e participação social.
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Portanto, a chave para a eficácia desse ativismo em contexto tão árido parece estar sendo 
a articulação entre duas tecnologias organizacionais distintas: a organização em rede (prática 
adquirida recentemente, a partir da nova experiência política) com a produção comunitária 
que, sendo já histórica no carimbó, ganhou novas vestes agora que as ações estendem-se em 
um território mais amplo e também mais diverso, cobrindo relações com o Estado, produtores 
culturais e outros atores sociais.
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POLÍTICA DE FOMENTO AO CINEMA: A QUESTÃO 
DO ESTÍMULO À REGIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

DE FILMES NO BRASIL

Fernando Antonio Prado Gimenez1

.

RESUMO: O Brasil tem uma longa história de políticas públicas dirigidas ao campo 
do cinema. Recentemente, a Agência Nacional de Cinema (ANCINE) tem envidado 
esforços de regionalização da produção e comercialização do audiovisual nacional. 
O objetivo do texto é descrever a evolução da produção de filmes nacionais, oriunda 
dos estados fora do eixo Rio-São Paulo, com base nos dados da ANCINE sobre 
os lançamentos de filmes brasileiros nas salas de cinema. O número de filmes 
produzidos em unidades da federação fora do eixo Rio-São Paulo demonstrou 
tendência de crescimento constante. Houve crescimento no número de unidades 
da federação que têm produzido filmes que são lançados no mercado exibidor de 
salas de cinema. Por outro lado, o desempenho, em termos de público, teve um 
comportamento oscilante e desproporcional em relação à proporção dos filmes. 
Sugerem-se políticas de fomento ao cinema nacional com um caráter mais amplo.

PALAVRAS-CHAVE: Cinema brasileiro, Regionalização, Fomento.

INTRODUÇÃO

O Brasil tem uma longa história de políticas públicas dirigidas ao campo 
do cinema. Durante muitos anos, o foco principal dessa política ficou centrado 
na questão do estímulo à produção cinematográfica, deixando pouco espaço para 
questões de distribuição e exibição.

Mesmo focadas primordialmente nas questões associadas à produção de 
filmes, um tema que não foi muito enfatizado nas políticas públicas do campo está 
relacionado à alta concentração da produção de filmes nacionais no eixo Rio-São 
Paulo. No entanto, desde 2011, com a alteração da Lei 11.437/06 pela Lei 12.485/11, 
ficou estabelecido que os recursos do FSA deveriam ser alocados observando-se 
as seguintes proporções: no mínimo, 30% do valor para projetos de produtoras 

1  Doutor em Administração; Professor Titular do Departamento de Administração Geral e 
Aplicada e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná. 
gimenez@ufpr.br.
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localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; no mínimo, 10% para projetos de 
produtoras localizadas na Região Sul ou nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo; e os 
demais 60% para serem disputados em igualdade de condições pelas 27 Unidades Federativas.

A intenção dessa legislação, obviamente, era contribuir para a desconcentração do 
mercado produtor de audiovisual no Brasil. Todavia, como é patente na legislação, o viés da 
norma ainda era voltado para a produção com nada sendo dito a respeito da distribuição e 
exibição dos resultados desse esforço de regionalização da produção. 

No mais recente relatório de gestão do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), publicado 
em 2018, pela Agência Nacional de Cinema (ANCINE), encontra-se menção a esse esforço 
de regionalização. Mais especificamente, o texto do relatório aponta que “desde 2014, o FSA 
possui duas linhas específicas para o desenvolvimento regional da produção brasileira, a linha 
de produção para TVs Públicas, que distribui os recursos de forma equânime entre as regiões 
do país e a linha de Arranjos Financeiros Estaduais e Regionais” (ANCINE, 2018, p. 27).

No caso da segunda linha, o objetivo é estimular a produção e difusão de conteúdos, por 
meio de parcerias com governos municipais, estaduais e do Distrito Federal, complementando 
os recursos financeiros comprometidos por esses níveis de governo em suas ações, observando 
“a seguinte proporção: (a) Grupo A (Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste): 2 (duas) vezes 
os valores aportados pelos governos; (b) Grupo B (Região Sul e os Estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo): 1,5 (uma vez e meia) os valores aportados pelos governos; e (c) Grupo C 
(Estados de São Paulo e Rio de Janeiro): 1 (uma) vez os valores aportados pelos governos” 
(ANCINE, 2018, p. 27-28). Ademais, como consta do relatório, os recursos dessa linha são 
destinados “à produção e comercialização de longas-metragens e produção de telefilmes ou 
obras seriadas de ficção, animação ou documentários, com a finalidade de exploração comercial 
da obra” (ANCINE, 2018, p. 28).

Portanto, parece que desde 2014, por meio da segunda linha acima mencionada, a 
ANCINE tem envidado esforços de regionalização da produção e comercialização do audiovisual 
nacional. Em face disso, o objetivo desse texto é descrever a evolução da produção de filmes 
nacionais, oriunda dos estados fora do eixo Rio-São Paulo, com base nos dados disponibilizados 
pela ANCINE sobre os lançamentos anuais de filmes brasileiros nas salas de cinema.

Para atingir essa finalidade, o texto está estruturado em mais quatro sessões adicionais 
a esta introdução. Na próxima seção, faz-se uma breve análise da literatura brasileira que tem 
se dedicado ao tema do fomento ao audiovisual. Em seguida, a terceira seção apresenta os 
procedimentos de busca, tratamento e análise dos dados que foram utilizados no estudo. A 
quarta seção é dedicada à descrição da evolução da exibição dos filmes brasileiros produzidos 
fora do eixo Rio-São Paulo. Por fim, nas considerações finais apontam-se as limitações do 
estudo, bem como sugestões de alterações nas políticas brasileiras do campo e de novos 
estudos.
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BREVE ANÁLISE DA LITERATURA SOBRE FOMENTO AO CINEMA NO 
BRASIL

O fomento ao cinema no Brasil não é recente. Por exemplo, Almeida (1999) analisou 
a relação entre os produtores cinematográficos brasileiros e o Estado na criação de órgãos 
de incentivo e proteção ao cinema nacional. Segundo o autor, com base nas experiências de 
utilização do cinema como instrumento de educação e propaganda na Alemanha, Itália e URSS, 
os produtores brasileiros conseguiram de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo (1937-1945), 
a edição do decreto-lei nº 21.240, de quatro de abril de 1932 que 

determinava a redução das tarifas alfandegárias para filmes virgens e impressos, a 
nacionalização da censura e a criação de três novas instituições culturais: a Revista 
Nacional de Educação, o Instituto Cinematográfico Educativo, e um “órgão técnico, 
destinado não só a orientar a utilização do cinematógrafo, assim como dos demais 
processos técnicos, que sirvam como instrumentos de difusão cultural” (ALMEIDA, 
1999, p. 122).

Mais tarde, em 1934, com a criação do Departamento de Propaganda e Difusão Cultura 
(DPDC), segundo Almeida (1999), os produtores conseguiram o estabelecimento de estímulos 
à produção e distribuição do cinema brasileiro. No entanto, o próprio DPDC, a partir de 1938, 
passou a produzir o Cinejornal Brasileiro, que iria disputar com os produtores nacionais o 
espaço obrigatório de apresentação de curtas nacionais nas salas brasileiras (ALMEIDA, 1999, 
p. 127). Assim, embora tenham sido criados mecanismos de apoio ao cinema nacional, seus 
produtores não conseguiram fazer uso pleno dos mesmos naqueles anos.

Amâncio (2007) apresentou um breve histórico da atuação da Embrafilme no que 
considerou um pacto cinema-estado que articulou interesses desenvolvimentistas do governo 
militar nos anos 70, embora com ênfase exportadora, com a defesa e promoção da atividade de 
produção e distribuição do cinema brasileiro. Segundo o autor, tendo seu período mais forte até 
o final da década de 70, nos anos 80 a empresa enfrentaria a crise econômica o que acarretou 
a diluição do crescimento, culminando no começo dos anos 90 com a extinção da empresa 
e de todo o aparato construído nas duas décadas anteriores de fomento ao cinema brasileiro.

O período entre a extinção da Embrafilme e a criação da ANCINE, em 2001, recebeu 
comentários de Estevinho (2009). No texto, o autor lembrou que, em setembro de 1999, 
foi constituído o GEDIC – Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica, composto por 
representantes de alguns ministérios, representantes das emissoras de televisão e cineastas. 
Fruto das discussões desse grupo surgiria, em 2001, a ANCINE, que retomaria “as ambições 
desenvolvimentistas que atravessaram a história do cinema brasileiro desde o final dos anos 
1960” (ESTEVINHO, 2009, p. 127). Embora houvesse um conflito entre um grupo que 
enfatizava a vinculação da indústria cinematográfica com a indústria da TV e outro que 
ressaltava os aspectos culturais da arte do cinema e valorizava sua autonomia, cabendo ao 
Estado um papel de viabilizador dessa atividade cultural, segundo Estevinho (2009, p. 128), 
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a ANCINE foi criada reforçando a posição do segundo grupo com objetivos bem delimitados: 
“fomento à produção e regulação do mercado audiovisual com a construção de uma indústria 
cinematográfica autossustentável no país”.

Uma descrição de objetivos e linhas de ação dos vários órgãos de fomento à atividade 
cinematográfica criados no Brasil encontra-se em Barbosa (2013). O texto apresenta informações 
sobre: o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) criado em 1946; o Instituto Nacional 
de Cinema (INC) de 1966; a Embrafilme S.A. – Empresa Brasileira de Filmes que surgiu em 
1969; e a Agência Nacional de Cinema que foi estabelecida em 2001. Ao longo desses anos, 
o âmbito de atuação do Estado na política cinematográfica se transforma bastante. No começo 
tem um forte viés educativo, para em seguida visualizar o cinema como atividade industrial, 
apoiando principalmente a produção. A partir da criação da ANCINE, segundo o autor, foi 
adotado um escopo mais amplo com ações voltadas para a produção, distribuição e exibição 
da produção cinematográfica brasileira.

Simis (2015) fez análise comparativa das indústrias cinematográficas no Brasil, Argentina 
e México que passaram por crises semelhantes com queda de produção, público e presença 
dos seus cinemas nacionais nas salas de cinema, além de transformação no mercado exibidor 
com o surgimento dos multiplex. Ao apontar as transformações que o setor cinematográfico 
sofreu entre os anos 80 e 90, com reflexos que são sentidos atualmente, a autora observou que 
a baixa presença da cinematografia nacional desses países em seus mercados exibidores reflete 
uma mudança radical na forma de exploração do filme. Esta mudança se associa ao surgimento 
do que a autora denomioua neoliberalismo extremo do comércio cinematográfico, em que 

houve um processo de desmantelamento do esquema tradicional de exibição, onde de 
alguma forma o cinema nacional tinha algum espaço para ser produzido e visto, e por 
outro lado um aumento constante no número atual de salas, mas sem nenhum vínculo 
com a produção de filmes nacional (p. 69).

Assim, as práticas de exibição no mercado cinematográfico passaram do que a autora 
chama de uma exploração em profundidade para uma de exploração em extensão. A primeira 
forma passava por uma sequência de salas começando “nas salas dos cinemas das metrópoles 
do Primeiro Mundo, seguida das salas no centro das grandes cidades dos países periféricos, 
e depois, para as salas situadas nos bairros e cidades do interior” (p.71). Enquanto que a 
exploração em extensão se relaciona com a utilização simultânea de um grande número de 
salas, acompanhada de um intenso esforço de publicidade. Isto segundo a autora, “dificulta 
a inserção do filme local, cujo marketing se resume muitas vezes ao boca a boca” (p. 71). 

A relação entre a estrutura de mercado e as políticas públicas do Cinema no Brasil 
entre 1995 e 2012 foi investigada por Michel e Avellar (2014). Ao explorarem os índices de 
concentração da produção, distribuição e exibição dos filmes de origem nacional no mercado 
os autores identificaram uma forte concentração nos elos da cadeia produtiva e uma forte 
relação entre as políticas públicas de apoio e as atividades de produção.
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Borges (2015) fez uma descrição do comportamento da produção de filme no Brasil 
entre 1995 e 2014, apontando dados de número de filmes produzidos, público atingido e 
número de empresas produtoras. Aliando esses dados com o incremento no fomento direto e 
indireto à produção cinematográfica, a autora argumenta que apesar do crescente número de 
filmes que chegaram às salas de cinema no período analisado, o market share da produção 
brasileira em termos de público não tem conseguido abalar a predominância dos filmes norte-
americanos. Para a autora, “a produção cinematográfica brasileira ainda é extremamente 
dependente dos recursos financeiros subsidiados pelo Estado e... as empresas que se mantêm 
em funcionamento não têm um ritmo estável de atividade” (p. 198). Além disso, o sistema de 
subsídios implantado no Brasil não foi capaz de alterar as disparidades regionais e empresariais 
do setor que são refletidos em alta concentração geográfica da produção de cinema, no Rio 
de Janeiro e São Paulo, bem como domínio de poucas empresas produtoras na captação de 
recursos e sua consequente dominação do mercado brasileiro.

Um panorama da história das políticas de fomento à produção cinematográfica ano 
Brasil é apresentado em Geraldes e Carvalho (2014). As autoras apontaram que 

Esse panorama demonstra como o setor ainda é dependente do incentivo estatal, 
além da fragilidade das políticas vigentes voltadas para a difusão e acesso ao filme 
nacional. Embora as leis de incentivo e as linhas de atuação do FSA atuem também 
nos setores de distribuição e exibição, foram implementados apenas dois programas 
voltados exclusivamente para o acesso nos últimos anos: a Programadora Brasil e o 
Cinema Perto de Você (GERALDES; CARVALHO, 2014, p. 90).

Martins (2009) apontou alguns aspectos relacionados à eficiência, eficácia e a efetividade 
da aplicação de recursos de renúncia fiscal investidos no setor cinematográfico entre 2004 e 
2009. Ao se concentrar nos 30 filmes de maior captação de recursos e renda de bilheteria, os 
resultados evidenciaram um resultado positivo no conjunto, ou seja, a renda total de bilheteria 
foi maior que o volume de recursos públicos captados por meio de renúncia fiscal. No entanto, 
individualmente, apenas quatro filmes tiveram resultado positivo que foi, contudo, suficiente 
para compensar o resultado negativo dos outros 26 filmes. Para Martins (2009), este resultado 
é um indicador de eficiência relativa. O autor, sugere, ainda que medidas devem ser tomadas 
visando reduzir a excessiva concentração de recursos em um pequeno número de projetos, 
bem como regionalmente. Rio de Janeiro e São Paulo concentraram mais de 80% dos recursos 
captados e 5% das empresas obtiveram 30% desse volume. Por fim, Martins (2009) recomenda 
que sejam adotados procedimentos mais transparentes e detalhados sobre a aplicação dos 
recursos oriundos de renúncia fiscal nos diversos itens orçamentários da realização de obras 
cinematográficas.

Ikeda (2012) apontou para a fragilidade das políticas públicas de incentivo ao cinema, 
evidenciando que estas tinham um foco estreito na produção de longas metragens para o 
cinema. Para o autor, as modificações recentes na legislação, com a promulgação da Lei 
12.485/11, abriram possibilidade de estímulos à produção de outros formatos de audiovisual, 
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em particular da produção independente, com a abertura de espaços de exibição determinados 
por essa lei junto à televisão aberta.

Em síntese, essa breve análise de alguns textos da literatura brasileira sobre políticas 
públicas no campo do cinema ajuda a revelar aspectos centrais da ação do governo federal. 
Em primeiro lugar, como apontado por vários autores, houve por muito tempo uma excessiva 
concentração de políticas no campo da produção e, por consequência, pouca atenção à distribuição 
e exibição. Em segundo lugar, vários autores trataram da ineficácia de muitos dos esforços 
governamentais nesse campo, devido às dificuldades de superar o predomínio do filme norte-
americano, em especial, nas salas de cinema espalhadas pelo território nacional.

Tendo analisado e descrito algumas contribuições anteriores para o entendimento 
desse campo de estudo, a próxima seção descreve os procedimentos de obtenção, tratamento 
e análise dos dados.

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO

Para descrever a evolução da presença do filme brasileiro produzido fora do eixo 
Rio-São Paulo nos cinemas nacionais foram utilizadas informações disponibilizadas no sítio 
eletrônico do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (https://oca.ancine.gov.br/). 

Em 10/08/2018, foi disponibilizado pelo OCA o arquivo Listagem dos Filmes Brasileiros 
Lançados 1995 a 2017, disponível em formatos pdf, xlsx e csv (https://oca.ancine.gov.br/sites/
default/files/repositorio/excel/2102_0.xlsx). Este arquivo contém 1558 filmes com informações 
sobre: Ano de Lançamento; Certificado de Produto Brasileiro (CPB); Título; Direção; Gênero; 
Empresa Produtora Brasileira Majoritária; UF; Empresa Produtora Minoritária Brasileira; UF; 
Distribuidora; Máximo de Salas; Renda (R$); e Público.

De posse do arquivo em formato xlsx, os dados foram manuseados no sentido de 
localizar os filmes cujas produtoras estivessem fora do eixo Rio-São Paulo. A partir dessa 
informação, foram computados o número de filmes de cada unidade da federação por ano, o 
total de público por ano de cada unidade da federação e média de máximo de salas.

Em um segundo momento, os dados foram agrupados por períodos conforme proposto 
por Gimenez, Rocha e Santos (2015). Neste texto, os autores analisaram a produção brasileira 
de filmes entre 1995 e 2014 e propuseram a divisão desse lapso de tempo em quatro períodos: 
Tímido recomeço (1995 a 1998); Crescendo com a ficção (1999 a 2003); Documentário e 
animação se embalam (2004 a 2008); e Tempo de parcerias (2009 a 2014). Esses autores 
utilizaram dois critérios para esta classificação: o crescimento no número de filmes produzidos 
em cada tipo de gênero; e a existência de esforços de coprodução e codistribuição no mercado 
cinematográfico. Como esta classificação encerrou-se em 2014, o período compreendido entre 

https://oca.ancine.gov.br/
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/excel/2102_0.xlsx
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/excel/2102_0.xlsx
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2015 e 2017 foi tratado separadamente e denominado de Esforço de regionalização. Por fim, 
após estes tratamentos os dados foram analisados conforme é apresentado na próxima seção.

LANÇAMENTO DE FILMES PRODUZIDOS FORA DO EIXO RIO-SÃO PAULO

Entre 1995 e 2017 foram lançados nas salas de cinema brasileiros, 291 filmes cuja 
produção ocorreu, de forma isolada ou em co-produção, fora do eixo Rio-São Paulo. Nesse 
período houve um crescimento do número de unidades da federação e de filmes lançados a 
cada ano. Em 1995, foi lançado apenas um filme cuja produção se deu no Distrito Federal. 
Já em 2017, foram 38 filmes produzidos em 12 estados.  Em termos de Brasil, entre 1995 e 
2017, foram lançados 1.558 filmes, Assim, os filmes que foram produzidos fora do eixo Rio-
São Paulo e exibidos nos cinemas nacionais representaram pouco menos do que um quinto de 
todos os lançamentos nacionais (18,68%). Em outras palavras, a produção do eixo Rio-São 
Paulo representou 81,32% de todos os filmes brasileiros lançados entre 1995 e 2017.

Na tabela 1 estão evidenciados os números de filmes produzidos fora do eixo Rio-São 
Paulo em cada ano, bem como o número e a sigla dos estados em que estavam sediadas as 
produtoras desses filmes.

Tabela 1 – Número de filmes produzidos fora do eixo Rio São Paulo e unidades da federação sede das produtoras

Ano Filmes Estados Ano Filmes Estados
1995 1 1 DF 2007 13 7 BA;CE;MA;MG;PE;PR;RS

1996 2 2 CE;RS 2008 12 7 CE;DF;MG;PA;PE;PR:RS

1997 5 3 ES;RS;SC 2009 12 7 BA;CE;DF;PE;PR;RS;SC

1998 2 2 MG;SC 2010 16 8 CE;DF;MG;MT;PE;PR;RS;SC

1999 1 1 Df 2011 21 7 BA;CE;DF;MG;PE;RS;SC

2000 4 3 CE;PR;RS 2012 18 7 BA;CE;DF;MG;PE;PR;RS

2001 3 2 DF;RS 2013 35 12 AM;BA;CE;DF;ES;GO;MA;MG;PE;PR;RS;SC

2002 3 3 CE;MG;RS 2014 25 8 BA;DF;ES;MG;PE;PR;RS;SE

2003 0 0  2015 25 9 BA;CE;DF;MG;PB;PE;PR;RS;SC

2004 5 4 BA;PE;RS;SC 2016 30 11 BA;CE;DF;ES;MA;MG;MT;PE;PR;RS;SC

2005 9 4 DF;MG;PE;RS 2017 38 12 AM;BA;CE;DF;GO;MA;MG;MS;PE;PR;RS;SC

2006 11 7
BA;DF;GO;MG;M-
T;RS;SC

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do OCA, 2019

No conjunto dos 291 filmes, 17 (5,50%) foram coproduzidos com empresas do eixo 
Rio-São Paulo, sendo cinco com produtoras paulistas, nove com empresas cariocas e três com 
coproduções múltiplas envolvendo empresas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Como se pode verificar na tabela 1, além de 2017 que representou o ano de maior 
número de filmes lançados e maior número de estados, 2013 também teve filmes produzidos 
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em doze estados brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo, ficando em segundo lugar no número 
de filmes lançados (35).

Na tabela 2 estão demonstrados os resultados para cada estado que teve filmes lançados 
neste período, bem como o melhor e pior desempenho em termos de público. Além disso, 
a tabela ainda mostra o número máximo e mínimo de salas que cada estado conseguiu para 
seus filmes.

Tabela 2 – Número de filmes por estado, público e salas de cinema utilizadas

Unidade da Federação Filmes %
Público Salas
Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Amazonas 2 0,69 1.665 1.174 17 3

Bahia 24 8,25 74.857 178 29 1

Ceará 25 8,59 610.741 283 441 1

Distrito Federal 33 11,34 114.483 169 274 1

Goiás 3 1,03 5.676 1.649 28 6

Espírito Santo 4 1,37 5.877 473 3 3

Maranhão 5 1,72 69.753 373 17 6

Minas Gerais 37 12,71 72.222 238 65 1

Mato Grosso 3 1,03 2.321 125 15 1

Mato Grosso do Sul 1 0,34 139 139 5 5

Pará 1 0,34 270 270 2 2

Paraíba 2 0,69 294 294 2 2

Paraná 24 8,25 38.755 72 68 1

Pernambuco 43 14,78 356.690 13 140 1

Rio Grande do Sul 71 24,40 591.120 93 121 1

Santa Catarina 15 5,15 163.029 318 127 1

Sergipe 1 0,34 7.517 7.517 4 4
Total 291 100,00 610.741 13 441 1
Observação: A soma dos percentuais de filmes ultrapassa 100 porque houve filmes que tive-
ram produtoras em mais de um estado

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da ANCINE

O Rio Grande do Sul foi o estado com o maior número de filmes exibidos no período 
(71), equivalente a 24,40%. Em segundo lugar está Pernambuco com 43 filmes (14,78%), 
seguido por Minas Gerais com 37 filmes e Distrito Federal com 33. O Ceará foi o estado que 
produziu o filme que obteve maior número de espectadores, bem como o maior número de salas 
para exibição de um de seus filmes. 

Embora, aparentemente, a julgar pelos resultados dos últimos três anos, tenha havido 
um crescimento no número de estados e filmes que chegaram às salas de cinema nacionais, será 
que este desempenho está sendo satisfatório quando se considera o número de espectadores que 
têm frequentado as salas de cinema que exibem esta produção?
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A tabela 3 traz a distribuição desse conjunto de filmes por faixas de público. Apenas três 
filmes tiveram público superior a 500 mil espectadores. 69,08% dos filmes tiveram um público 
menor do que 10 mil espectadores. Entre 10 mil e 50 mil espectadores foram classificados 
20,27% dos filmes. Por fim as faixas de 50 mil a 100 mil espectadores e entre 100 mil e 500 mil 
espectadores apresentaram igual número de filmes, nove filmes cada, equivalentes a 3,09% do 
conjunto de filmes produzidos fora do eixo Rio-São Paulo.

Tabela 3 – Faixa de Público e número de filmes

Faixa de Público Filmes %
Acima de 500 mil 3 1,03

Entre 100 mil e 500 mil 9 3,09

Entre 50 mil e 100 mil 9 3,09

Entre 10 mil e50 mil 59 20,27

Entre 1000 e 10 mil 128 43,99

Abaixo de 1000 73 25,09

Dados não disponíveis 10 3,44

Total 291 100,00

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da ANCINE

A título de comparação, há 113 filmes exibidos entre 1995 e 2017, cujas produtoras 
estavam sediadas no Rio de Janeiro e/ou São Paulo, que tiveram público superior ao filme 
de maior número de espectadores produzido fora desse eixo. Este filme foi O Homem que 
Copiava, um produção gaúcha de 2003, dirigida por Jorge Furtado e produzida pela Casa de 
Cinema de Porto Alegre. Este filme teve um público de 664.651 espectadores, enquanto que 
a média de público desses 113 filmes foi de 2.121.234 espectadores, pouco mais de três vezes 
o público do filme de Jorge Furtado.

O segundo filme de maior público produzido fora do eixo Rio-São Paulo foi Shaolin, O 
Rei do Sertão, produção cearense de 2016, cuja direção coube a Halder Gomes, sob produção da 
ATC Entretenimentos. Por fim, o terceiro filme que ultrapassou a marca de 500 mil espectadores 
foi também uma produção da Casa de Cinema de Porto Alegre de 2004, dirigida pelo mesmo 
Jorge Furtado, intitulado Meu Tio Matou um Cara. O apêndice traz uma lista com os dados 
detalhados dos 40 filmes de maior bilheteria desse conjunto.

Para finalizar esta descrição do desempenho dos filmes que foram produzidos fora do 
eixo Rio-São Paulo, a tabela 4 apresenta a evolução desse conjunto de filmes dividida por 
períodos conforme classificação exposta no item anterior.

Os dados apresentados na tabela 4 evidenciam que ao longo dos cinco períodos 
identificados houve um crescimento quase que constante no percentual dos filmes produzidos 
fora do eixo Rio-São Paulo. Depois de uma queda de 12,69% para 8,93% entre o primeiro e 
segundo períodos, houve crescimento para 16,11% no terceiro período e 21,54% no quarto 
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período. Entre 2015 e 2017, período subsequente ao esforço maior de regionalização na 
política de fomento da ANCINE, com uso de recursos do FSA, observou-se a manutenção 
da tendência de crescimento da participação percentual dos filmes produzidos fora do eixo 
Rio-São Paulo no conjunto de lançamentos anuais, chegando a 21,67%.

Todavia, quando se olha para a participação no total do público dos filmes brasileiros, 
este comportamento foi muito diferente.  Por um lado, o percentual de público é muito menor 
do que o de número de filmes, sendo que o primeiro não ultrapassa a marca de 3,20 % obtida 
entre 2004 e 2008. Por outro lado, houve declínios e crescimentos ao longo dos anos nessa 
proporção. Entre 1995 e 1998 foi de 2,42%, caindo para 1,52% entre 1999 e 2003. Depois 
houve uma elevação para os 3,20% já mencionados, caindo novamente para 1,70% entre 
2009 e 2014. No último período esse percentual voltou a crescer, embora de forma modesta, 
atingindo 1,93%.

Essa participação pouco expressiva em termos de público pode ter várias motivações. 
Entre elas, os dados permitem apontar, em primeiro lugar, a dificuldade dos filmes produzidos 
fora do eixo Rio-São Paulo em alcançarem um grande número de salas de cinema para exibição. 
A média do número máximo de salas desses filmes foi de 17,21.  Esse valor é muito menor do 
que a média alcançada pelos filmes produzidos em São Paulo (59,11), e os filmes produzidos 
no Rio de Janeiro (80,17).

Tabela 4 – Evolução do desempenho dos filmes produzidos fora do eixo Rio-São Paulo

Período Ano Estados % Filmes % Público

Tímido Reco-
meço

1995 1 7,14 0,40
1996 2 11,12 2,54
1997 4 23,81 4,92
1998 2 8,70 1,83

Média 12,69 2,42

Crescendo com a 
Ficção

1999 1 3,57 0,38
2000 3 17,39 2,01
2001 2 10,00 0,78
2002 3 10,34 1,45
2003 1 3,33 2,98

Média 8,93 1,52

Documentário 
e Animação se 

Embalam

2004 4 12,24 4,04
2005 4 19,57 0,71
2006 7 16,90 1,47
2007 7 16,67 3,44
2008 7 15,19 6,33

Média 16,11 3,20
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Tempo de Par-
cerias

2009 7 14,29 0,10
2010 8 21,62 1,49
2011 7 21,00 3,94
2012 7 21,69 0,40
2013 12 28,68 3,40
2014 8 21,93 0,85

Média 21,54 1,70

Esforço de Re-
gionalização

2015 9 18,80 0,69
2016 11 21,83 3,72
2017 12 24,38 1,39

Média 21,67 1,93

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da ANCINE

Em segundo lugar, associado à questão do número máximo de salas para exibição dos 
filmes, está o tipo de distribuidora utilizado. Os filmes produzidos fora do eixo Rio-São Paulo, 
em geral, não são objeto de distribuição das maiores distribuidoras estrangeiras e nacionais 
que operam no Brasil. Ao contrário, são muitas vezes distribuídos pelas próprias produtoras 
ou por distribuidoras de menor porte no mercado brasileiro. Entre os 291 filmes analisados, 
apenas 21 tiveram distribuição das maiores distribuidoras que operam no Brasil, isto é, as 
nacionais Downtown e Paris, e as estrangeiras, Columbia, Fox, Sony e Warner.

Pode-se, ainda, especular que, em função da pouca divulgação dos filmes produzidos 
fora do eixo Rio-São Paulo, estes tenham dificuldade de atingir maiores públicos nas salas 
de cinema, já que mesmo os filmes produzidos no eixo Rio-São Paulo têm dificuldades de 
competir com os filmes norte-americanos. Por exemplo, os dados sobre o mercado de cinema 
do Brasil em 2017, disponibilizados pela ANCINE demonstram que apenas um filme brasileiro 
esteve entre os 30 de maior bilheteria naquele ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse texto foi descrever a evolução da produção de filmes nacionais, 
oriunda dos estados fora do eixo Rio-São Paulo, com base nos dados disponibilizados pela 
ANCINE sobre os lançamentos anuais de filmes brasileiros nas salas de cinema.

Como evidenciado na seção anterior, a dinâmica dessa participação apresentou um 
caráter duplo. Em primeiro lugar, o número de filmes que têm sido produzidos em unidades 
da federação fora do eixo Rio-São Paulo demonstrou tendência de crescimento constante. 
De igual forma, também houve crescimento no número de unidades da federação que têm 
produzido filmes que são lançados no mercado exibidor de salas de cinema. Por outro lado, o 
desempenho desses filmes, em termos de público, teve um comportamento oscilante, às vezes 
aumentando e, às vezes, decrescendo, ao longo dos últimos 23 anos. Além disso, a participação 
desses filmes no público total dos lançamentos anuais de filmes brasileiros é muito menor do 
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que a proporção do número de filmes realizados fora do eixo Rio-São Paulo sobre o total de 
filmes lançados anualmente no Brasil. Este resultado é um indicador da dificuldade de acesso 
ao público espectador do cinema brasileiro pelos filmes produzidos fora do eixo Rio-São Paulo. 

Nesse sentido, reforça-se a necessidade de que as políticas públicas de fomento ao 
cinema nacional adotem um caráter mais amplo. Ou seja, é necessário que sejam formuladas 
políticas de fomento que ampliem as possibilidades de distribuição e exibição dos filmes 
brasileiros produzidos fora do eixo Rio-São Paulo. Uma possível sugestão nesse sentido, seria 
um estímulo mais acentuado à realização de esforços de coprodução que envolvam produtoras 
sediadas no eixo Rio-São Paulo com as que estão nas outras unidades da federação. Outro 
mecanismo de estímulo que pode ser desenhado é a criação de mecanismos que estimulem as 
grandes distribuidoras nacionais a se envolverem na distribuição de filmes produzidos fora 
do eixo Rio-São Paulo, bem como estímulos à realização de parcerias de codistribuição entre 
empresas de diferentes portes do mercado.

Por fim, deve-se ressaltar algumas limitações desse estudo. Em primeiro lugar, como 
foram utilizados apenas dados secundários sobre a exibição no cinema, deixaram de ser 
analisados dados sobre a exibição desses filmes em outras janelas do mercado, tais como, 
televisão aberta, televisão paga, dvds, etc. Em segundo lugar, há a necessidade de investigar a 
percepção dos produtores e cineastas que estão fora do eixo Rio-São Paulo sobre dificuldades 
que enfrentam na sua atuação nesse mercado. Assim, estudos que façam a abordagem desses 
atores, bem como analisem outros tipos de comercialização da produção cinematográfica 
devem ser realizados.
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APÊNDICE

Ano Título Direção Gênero UF
Máxi-
mo de 
Salas

Públi-
co 

2016 O Shaolin do Sertão Halder Gomes Ficção CE 187 610.741

2004 Meu Tio Matou um Cara Jorge Furtado Ficção RS 121 591.120

2011 As Mães de Chico Xavier Glauber Filho/Hal-
der Gomes Ficção CE 441 517.330

2013 Cine Holliúdy Halder Gomes Ficção CE 74 487.479

2008 Bezerra de Menezes - o Diário de 
um Espírito

Glauber Filho/Joe 
Pimentel Ficção CE 49 443.143

2016 Aquarius Kleber Mendonça 
Filho Ficção PE 140 356.690

2007 Saneamento Básico, o Filme Jorge Furtado Ficção RS 58 190.656

2013 Minhocas Arthur Nunes/Paolo 
Conti Animação SC 127 163.029

1997 Anahy de Las Misiones Sérgio Silva Ficção RS 15 131.000

2010 Federal Erik de Castro Ficção DF 63 114.483
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2005 Cinema, Aspirinas e Urubus Marcelo Gomes Ficção PE 17 105.526

2016 Uma Loucura de Mulher Marcus Ligocki 
Júnior Ficção DF 274 103.351

2013 O Som ao Redor Kleber Mendonça 
Filho Ficção PE 24 95.515

2000 Tolerância Carlos Gerbase Ficção RS 90 84.620

2011 Bahêa Minha Vida Marcio Cavalcante Documen-
tário BA 15 74.857

2008 Pequenas Histórias Helvécio Ratton Ficção MG 36 72.222

2016 Muleque Té Doido 2: A Lenda de 
Dom Sebastião Erlanes Duarte Ficção MA 17 69.753

2002 Houve uma Vez Dois Verões Jorge Furtado Ficção RS 11 68.487

2007 Batismo de Sangue Helvécio Ratton Ficção MG 24 56.535

2006 Wood & Stock: Sexo, Orégano e 
Rock Otto Guerra Animação RS 15 55.231

2010 Amor por Acaso Marcio Garcia Ficção MG 65 52.359

2007 Baixio das Bestas Claudio Assis Ficção PE 10 48.844

2010 Em teu Nome Paulo Nascimento Ficção RS 16 47.413

1998 Amor e Cia Helvécio Ratton Ficção MG 24 47.179

2013 Tatuagem Hilton Lacerda Ficção PE 22 46.618

2010 A Casa Verde Paulo Nascimento Ficção RS 12 42.954

2001 Netto Perde Sua Alma Beto Souza/Tabajara 
Ruas Ficção RS/RS 22 41.479

2000 Oriundi Ricardo Bravo Ficção PR 68 38.755

2010 Segurança Nacional Roberto Carminati Ficção SC 37 37.410

2011 Rock Brasília - Era de Ouro Vladimir Carvalho Documen-
tário DF 60 34.886

2002 Uma Onda no Ar Helvécio Ratton Ficção MG 11 34.837

2016 Boi neon Gabriel Mascaro Ficção PE 37 34.761

1997 Lua de Outubro Henrique de Freitas 
Lima Ficção RS 17 33.894

2010 Antes que o Mundo Acabe Ana Luiza Azevedo Ficção RS 13 32.297

2017 Axé: Canto do Povo de Algum 
Lugar

Francisco Mascare-
nhas Kertesz

Documen-
tário BA 24 32.053

1998 Cinderela Bahiana Conrado Sanchez Ficção SC ND 32.000

2006 Acredite, Um espírito baixou em 
mim Jorge Moreno Ficção MG 6 30.458

2015 O Dia do Galo Cris Azzi/Luiz Feli-
pe Fernandes

Documen-
tário MG 13 30.141

2013 O Renascimento do Parto - O filme Eduardo Chauvet Documen-
tário DF 19 30.127

2010 Viajo porque Preciso, Volto porque 
te Amo

Karim Aïnouz/Mar-
celo Gomes Ficção PE 18 26.623
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A DIGITALIZAÇÃO DAS SALAS DE CINEMA 
SOB A ÓTICA DA ECONOMIA POLÍTICA DA 

COMUNICAÇÃO

Gabriela Andrietta1

RESUMO:Este trabalho tem o objetivo de analisar a digitalização das salas de 
cinema sob três categorias básicas da Economia Política da Comunicação definidas 
por Mosco,  a mercantilização, a espacialização e a estruturação. Além disso, propõe 
uma breve periodização da modernização das salas de cinema a partir das fases de 
implantação, difusão, segmentação e convergência. Por fim, resgata o debate sobre 
o processo de digitalização das salas para entender se as expectativas em relação 
à diversidade e ao acesso se concretizaram.

PALAVRAS-CHAVE:Economia Política da Comunicação, Digitalização, 
Economia do Audiovisual, Políticas Culturais.

A digitalização do parque exibidor brasileiro foi implementada pelo programa 
da Ancine “Cinema perto de você”, instituído pela Lei 12.599/2012. Os objetivos 
desse programa relacionados à digitalização foram: o fortalecimento das empresas 
do setor, a atualização tecnológica, a diversificação da programação e a ampliação 
do acesso ao cinema. Em 2014, foram investidos R$ 124 milhões para digitalizar 
metade das salas de cinema do país e após dois anos do início do programa todo 
o parque exibidor brasileiro já havia passado para o padrão digital. Esse grande 
investimento foi justificado pela necessidade de equilibrar o mercado e ampliar o 
acesso ao cinema. 

ECONOMIA POLÍTICA DA COMUNICAÇÃO

A digitalização das salas de cinema foi uma tentativa realizada pela Ancine de 
equilibrar o mercado e modernizar as empresas do setor, inseridas em um ambiente 
marcado pela concentração e pelo oligopólio. Sem essa política, os exibidores 

1  Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Artes da Unesp/SP. Email: gabiandrietta@
gmail.com.
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menores seriam prejudicados pelo fim da distribuição em 35mm, ficando tecnologicamente 
defasados em relação ao padrão do mercado e sem o capital necessário para investir em novos 
equipamentos digitais. A política de digitalização facilitaria também que os pequenos cinemas 
tivessem acesso a uma programação mais diversa de filmes com custos menores. 

Após a implementação do programa “Cinema perto de você”, houve um aumento de 
20,3% no número de salas de cinema e um aumento do percentual de salas de exibição digitais, 
que antes correspondiam a cerca da metade das salas de cinema e passaram então a representar 
todo o parque exibidor brasileiro. O percentual de salas de exibição em 3D acompanhou o 
aumento de salas digitais passando de 30,88% em 2013 para  41,95% em 2017.2

Sob a ótica da Economia Política da Comunicação, a política de digitalização de cinema 
pode ser analisada a partir das três categorias básicas definidas por Mosco: a mercantilização, 
a espacialização e a estruturação.

As novas tecnologias da informação contribuem para o processo de mercantilização, 
processo no qual o valor de troca de bens e serviços se sobrepõe ao seu valor de uso, pois a  
digitalização das salas de cinema aprimora a qualidade de som e imagem, melhorando o produto 
oferecido e atraindo mais espectadores. A digitalização possibilitou também o oferecimento de 
uma programação mais variada, pois facilitou o  acesso a  filmes com conteúdos alternativos 
e outros tipos de conteúdo, como eventos esportivos, óperas e shows.

 No segundo processo, de espacialização, as novas tecnologias de comunicação 
transformam o espaço e o tempo, superando as limitações que essas variáveis impõem à 
vida social. Nesse sentido, a digitalização garante a agilidade para a exibição de filmes com 
menores custos de distribuição, pois não há a necessidade de transporte da película, o que 
diminui também os custos de logística e as dificuldades com o transporte.

Já a estruturação consiste em relacionar as estruturas aos agentes, processos e práticas 
sociais hegemônicas e alternativas. Assim, o fato do mercado exibidor ser dominado por poucas 
empresas em um ambiente de livre mercado que tende ao oligopólio, prejudica a entrada no 
mercado de exibidores independentes, que não podem arcar com o investimento necessário 
para a modernização das salas de cinema.

A política de digitalização das salas, do programa “Cinema Perto de Você” foi uma 
intervenção regulatória do Estado para equilibrar uma estrutura que seria ditada apenas pela 
lógica mercantil e prejudicaria os cinemas menores. Assim, os custos da transição para o 
cinema digital, que numa dinâmica de livre mercado ficariam com os exibidores foi, por meio 
da regulação estatal, deslocado para os distribuidores, permitindo assim que as pequenas salas 
fizessem a transição para o novo padrão tecnológico. Os distribuidores deixaram de pagar pela 
cópia impressa dos filmes e passaram a pagar uma taxa aos exibidores, a Virtual Print Fee 

2  Dados disponíveis em: OBSERVATÓRIO BRASILEIRO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL. 
Distribuição em salas - 2017. Informe de Mercado. Rio de Janeiro, 2018. <Disponível em: https://oca.ancine.gov.
br/sites/default/files/repositorio/pdf/informe_distribuicao_2017.pdf.> Acesso em: 9 mai. 2018.

https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/informe_distribuicao_2017.pdf
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/informe_distribuicao_2017.pdf
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(VPF) que serviu para financiar a digitalização das salas de cinema. Essa taxa repassada aos 
distribuidores corresponde a uma impressão não realizada da cópia e tem o intuito de cobrir 
os valores gastos pelos exibidores na compra dos projetores digitais. 

No entanto, quando o modelo Multiplex entrou em cena, na década de 1990, 

as empresas estrangeiras encontraram no Brasil um mercado de exibição desregulado 

e sem proteção  ao capital nacional. Esse modelo apresentou como estratégia 

aumentar  o número de salas de cinema com equipamentos de última geração, alta 

tecnologia e melhor qualidade de imagem e de som. Com essa reestruturação do 

mercado audiovisual, houve também o domínio de grandes grupos norte-americanos 

no setor de exibição das salas de cinema. Simis (2015) retoma que para Almeida 

e Butcher, a chegada do modelo Multiplex no Brasil fez parte de um plano de 

exportação do produto cinematográfico norte-americano devido ao aumento do 

custo de produção dos filmes nos anos 1990, que passaram a necessitar da receita 

estrangeira para cobrir os seus custos de produção Houve então a necessidade de 

garantir maior rentabilidade nos mercados externos, configurando um ambiente 

marcado pela hegemonia norte-americana.

As práticas oligopolistas entre os atores envolvidos na distribuição e na exibição de 
“compra às cegas” e “venda de filmes em blocos” também prejudicam estruturalmente a 
diversidade da  programação e forçam a exibição de vários títulos de uma mesma distribuidora, 
o que dificulta o acesso das distribuidoras independentes às salas de cinema.  A prática de 
venda de filmes em blocos consiste em condicionar a aquisição do licenciamento de um filme 
com potencial de grande sucesso à aquisição de licenciamento de um bloco de outros filmes 
menores. A “compra às cegas” é uma prática na qual os exibidores não podem recusar os 
filmes adquiridos, mesmo sem tê-los assistido. 

Essas práticas estão presentes no mercado de exibição desde o início da indústria 
cinematográfica e estruturam o setor. Há, portanto, limites estruturalmente definidos para a 
ampliação do acesso e da diversidade. Esses limites relacionam-se com os agentes envolvidos 
em processos que são estruturalmente desiguais e prejudicam o acesso do público e a entrada 
de exibidores independentes. 

UMA TENTATIVA DE PERIODIZAÇÃO

Em uma tentativa de periodizar os cortes do processo de modernização das salas de 
cinema,  sob a ótica da Economia do Audiovisual, são apresentados como momentos chave 
para entender a entrada de novas tecnologias nas salas de cinema: a entrada do modelo 
Multiplex, a difusão de empresas transnacionais e a implementação dos projetores digitais. 
Outro marco importante relacionado ao conteúdo é a competição com outras mídias, como 
VOD, TV a cabo e a pirataria.
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 É possível, a partir desses marcos, elencar as quatro fases da Economia Política da 
Comunicação: implantação, difusão, segmentação e convergência. Assim como Ferrareto 
(2012) pontua, a economia política da comunicação não exclui a a abordagem histórica, sendo 
possível resgatar as primeiras regulamentações para o cinema na década de 1930. No entanto, 
como o objeto deste trabalho é a modernização das salas de cinema, a análise é realizada a 
partir da introdução do modelo Multiplex, que representou uma grande quebra de paradigma 
tecnológico para a exibição de cinema. Neste trabalho é adotada, portanto, uma distinção entre 
o mercado de salas de cinema e o processo de modernização dessas salas, considerando assim 
que a modernização das salas de cinema também passa pelas fases definidas por Mosco .

A fase da implementação da modernização das salas de cinema corresponde à entrada 
do modelo Multiplex, que representou um alto investimento em tecnologia e concentrou 
a programação em shoppings centers. A programação passou a ser operada por grandes 
transnacionais do setor, como a Cinemark, primeira empresa a ter salas em todas as regiões do 
Brasil e a UCI. Esses grupos transnacionais renovaram o parque exibidor e as práticas do setor.

 Com a entrada dessas empresas estrangeiras, se iniciou o processo de difusão, no qual 
o modelo Multiplex passou a se espalhar pelo mercado de maneira dominante. As empresas 
que fizeram parte dessa fase foram: a United Cinema International, Cinemark, Pacific, General 
Hoyts, Great Union, National Amusements International, AMC, Kinepolis e Village. Dessa 
maneira, grupos estrangeiros passaram a deter cerca de 25% a 30% do mercado nacional 
(SIMIS, 2016). Muitos desses grupos transnacionais eram ligados a a conglomerados que 
também atuavam nas fases de produção e distribuição. 

Esses grupos transnacionais, apesar de terem renovado o parque exibidor, mantiveram 
práticas verticalizadas, nas quais, como afirma Cabral (apud Anita, 2015), há pouca possibilidade 
de negociação, já que as distribuidoras fazem parte do mesmo grupo midiático que transnacional 
dos exibidores, resultando em uma concentração que é prejudicial à diversidade. Nessa fase, 
segundo o autor, foi privilegiado “o lançamento simultâneo em diversas salas do mundo de 
certos títulos, com um grande número de cópias e em prejuízo da diversidade.” Ou seja, nessa 
fase, não houve a preocupação com o local, tampouco com o cinema nacional.

Já na fase da segmentação, concentrada em fatias específicas do mercado, ocorreu 
o surgimento das salas de cinemas de arte, dedicadas ao circuito alternativo de filmes, que 
constituem um circuito ainda marginal e segmentado nas grandes cidades. O pioneiro dessa 
concepção no Brasil foi o Espaço Banco Nacional, concebido por Adhemar Oliveira, inaugurado 
em 19993, na rua Augusta.  Esse espaço tornou-se o Espaço Unibanco, em 1995, quando o 
Banco Nacional foi adquirido pelo Unibanco.  A fusão do Banco Itaú com o Unibanco, em 
2008 fez os cinemas trocarem de nome. A partir de 2010, a marca dessa rede de salas passou 
a ser Espaço Itaú de Cinemas, que tem salas voltadas para filmes de arte em várias capitais 
brasileiras. Outros cinemas como o Caixa Belas Artes e o Reserva Cultural seguiram essa 
tendência posteriormente.
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Outra segmentação que vem ocorrendo é a segmentação dos cinemas populares, como 
os da periferia das cidades, nos quais a programação é mais comercial e  são exibidos apenas 
filmes dublados. As versões dubladas ampliam o acesso pois inserem aqueles espectadores 
que não sabem ler ou que possuem dificuldades de visão. 

Já a fase da convergência representa a grande aproximação entre comunicação de 
massa, informática e telecomunicações. A convergência relaciona-se com a implementação dos 
novos equipamentos digitais utilizados pelas salas de cinema, além da utilização da internet 
para que haja a transmissão de dados e o armazenamento do arquivo. Antes, a película não 
demandava um suporte digital para que houvesse a exibição do filme. Com a digitalização, a 
internet passou a fazer parte da infraestrutura do cinema para descodificar a chave de acesso 
necessária à liberação do arquivo digital.

 A convergência também está relacionada, no nível empresarial,  com a origem e a 
composição dos capitais que controlam os grupo de comunicação, suas alianças, fusões e 
aquisições, participações societárias, etc. No nível profissional, as mudanças nas rotinas e nas 
relações de trabalho, a redução no número de vagas, e a qualificação de mão de obra para a nova 
tecnologia inserida.  Ou seja, o fato das empresas exibidoras serem partes de conglomerados 
transnacionais, muitas vezes ligados às outras fases da cadeia produtiva, como a produção de 
filmes, influencia a maneira que o mercado funciona. Além disso, a introdução de uma nova 
tecnologia requer profissionais capacitados para lidar com os novos equipamentos utilizados.

 Ferrareto (2012) assume ainda uma fase inerente à modernidade, a fase da multiplicidade 
da oferta, formulada para descrever o mercado de televisão após a introdução da modalidade 
por assinatura definida pelo período em que ocorre um aumento da quantidade de agentes, 
aumentando a concorrência e havendo um acréscimo de produtos disponíveis.  Neste caso, há 
a passagem de uma lógica de oferta para uma lógica de demanda, devido a disponibilização 
de conteúdo VOD, TV a cabo, etc e disponibilização de conteúdos nos mais diversos suportes 
tecnológicos (celulares, computadores, MP3 players, tablets, etc.)

ACESSO E DIVERSIDADE

A digitalização das salas de cinema criou muitas expectativas para o setor de exibição 
cinematográfica, especialmente em relação à ampliação do acesso e da diversidade. 

Em relação ao acesso, a diminuição dos custos de logística – já que não haveria a 
necessidade do transporte do arquivo digital – garantiria a agilidade para a exibição de filmes 
com menores custos de distribuição, tornando a exibição mais barata e com uma qualidade de 
imagem e som superiores, atraindo um público mais amplo. A acessibilidade também estaria 
garantida pela facilidade de utilização de legendas e recursos para as pessoas com deficiência 
auditiva e visual (BRIAN, 2005; SWARTZ, 2005; CROFTS, 2011). 
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Em relação à diversidade, havia a expectativa de que haveria uma programação nos 
cinemas mais variada devido à facilidade de acesso aos conteúdos alternativos e pela possibilidade 
de exibição de outros tipos de conteúdo, como eventos esportivos, óperas e shows. Outros 
benefícios estariam relacionados à facilidade de conservação da cópia digital, que além de 
proporcionar uma imagem melhor, não se degradaria, como acontece com a cópia física 
(SWARTZ, 2005). 

Muitas dessas expectativas, porém, não se concretizaram. Ao mesmo tempo em que a 
modernização tecnológica criou expectativas e promessas, envolveu riscos para os exibidores 
derivados do alto custo para a instalação de projetores digitais e da rápida obsolescência desses 
equipamentos (SWARTZ, 2005). 

Creton (2013) considerou que a modernização digital das salas de cinema permitiu a 
melhora da qualidade dos equipamentos e teve um papel importante no aumento da frequência 
na França nos últimos anos. No entanto, a digitalização significou também um alto risco para 
os exibidores independentes, pois a falta de recursos para a instalação de equipamentos digitais 
poderia significar o fechamento dos pequenos exibidores.

Além de trazer altos riscos econômicos, a digitalização pode não ter sido tão benéfica 
para o exibidor como parece, pois a redução dos custos beneficia majoritariamente o distribuidor 
(CROFTS, 2011) e os custos com o marketing ainda representam um grande obstáculo para os 
cinemas independentes (SWARTZ, 2005). Isso produziu um intenso conflito entre os exibidores 
e os distribuidores, pois os exibidores estavam satisfeitos com a cabine de projeção 35 mm 
e os distribuidores não estavam dispostos a dividir os custos da implantação dos projetores 
digitais nos cinemas (LUCA, 2009). 

Além disso, para o público, os benefícios da digitalização não são tão evidentes e não 
garantem o aumento da freqüência. Belton (2002) acredita que a digitalização não representou 
uma nova experiência para a audiência, que já estava acostumada com o som estéreo e 
com a imagem de alta resolução do filme projetado a partir da película 35 mm. Para ele, a 
revolução possibilitada pela projeção digital não transforma a experiência de ir ao cinema, 
como aconteceu com aqueles que ouviram pela primeira vez os filmes sonoros ou assistiram 
aos primeiros filmes coloridos. 

Belton (2002) entende que a utilização de efeitos especiais e o som digital foram muito 
mais importantes para a revolução digital do que a projeção digital. Para ele, a digitalização 
visava muito mais outros canais de exibição, como TV a cabo e o mercado de DVDs do que 
a exibição em salas de cinema. Os cinemas devem então investir em novas tecnologias, como 
a tecnologia 3D e a 4D, que insere recursos sensoriais e de realidade aumentada. No entanto, 
esses recursos envolvem altíssimos custos e poucos exibidores são capazes de implementá-los. 

Crofts (2011) acredita que as ações governamentais que subsidiaram a digitalização 
das salas de cinema se ampararam na “Convenção da Unesco sobre Promoção e Proteção da 
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Diversidade das Expressões Culturais”, de 2005, pois os altos custos da conversão digital 
poderiam comprometer a diversidade cultural. Apesar do texto da convenção não mencionar 
explicitamente o apoio à modernização das salas de cinema, os relatórios da Unesco de 
implementação da convenção têm abordado cada vez mais as vantagens e os desafios da 
digitalização (UNESCO, 2017). 

CONCLUSÃO

Houve muitas expectativas em torno da digitalização das salas de cinema, principalmente 
no que diz respeito à ampliação do acesso e à diversidade. Em relação ao acesso, a digitalização 
das salas de cinema permitiria a diminuição dos preços dos ingressos devido à diminuição 
de custos em produção, distribuição e comercialização. A melhora na qualidade de imagem 
e som garantiria mais frequentadores para o cinema. Já em relação à diversidade, os cinemas 
teriam acesso à uma programação mais diversa, pois seria mais fácil ter acesso à conteúdos 
alternativos.

 No entanto, o que tem se observado é que a digitalização, ao invés de beneficiar os 
frequentadores e os exibidores de cinema,  beneficiou o distribuidor, já que não houve novas 
experiências cinematográficas para o público e o exibidor não se beneficiou com o aumento 
de espectadores, tampouco com a redução de custos da cadeia produtiva. Desta maneira, o 
grande beneficiado foi o distribuidor, que reduziu os seus custos e ampliou o público dos 
filmes mais rentáveis.

 O distribuidor parece ter mantido essa posição privilegiada devido às práticas de  
“compra em blocos” e “compra às cegas”, se beneficiando das vantagens da digitalização e 
garantido a exibição de seus filme no mercado. No Brasil, apesar do grande esforço em relação 
à modernização das salas de cinema, houve uma diminuição do público de filmes nacionais 
e uma manutenção da freqüência ao cinema. É necessário, portanto, analisar a relação entre 
o distribuidor e o exibidor para entender quem se beneficiou dessa grande política de acesso 
ao cinema, já que não houve um grande aumento da freqüência ao cinema, tampouco dos 
espectadores do cinema nacional.
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LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS 
CINEMATOGRÁFICAS EN COLOMBIA Y LOS 

CAMBIOS EN LOS ARREGLOS ORGANIZACIONALES

Liceth Viviana Rivera Mancilla 1

Mariana Baldi 2

RESUMEM: Este trabajo presenta las alteraciones en los arreglos organizacionales 
ocurridas a partir de los cambios de las políticas públicas cinematográficas, desde el 
surgimiento del cine en Colombia hasta 2018.  La investigación se basó en la colecta 
de datos secundarios y entrevistas, utilizando el método de análisis de contenido, 
enfocando principalmente en los cambios ocurridos a partir de 2003. Desde la ley 
814 de 2003, la cinematografía colombiana presentó un gran crecimiento y en ese 
proceso diferentes arreglos organizacionales fueron creados. Los nuevos órganos 
Estatales y entes ejecutores (Ministerio de Cultura, La Dirección de Cinematografía, 
Proimágenes Colombia, Retina Latina) y las nuevas legislaciones (Ley General de 
Cultura, Ley de Cine 814 de 2003, Ley de Filmación 1556 de 2012), han conseguido 
mantener una producción de películas continuas a través de los años  

PALABRAS CLAVES: Políticas culturales, políticas públicas, cinematografía 
colombiana.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivo analizar los cambios en los arreglos 
organizacionales de la cinematografía colombiana. El cine es tanto una actividad 
artística como industrial. Por un lado, maneja una significación simbólica al reflejar 
valores, memoria e identidad, mediante productos con alma simbólica. Y por el 
otro, también pasa por un proceso de transformación de materias primas en el que 
envuelve películas vírgenes, escenografías, actuaciones liricas, obras literarias, 
guiones, entre otros; todo, a través de labores creativas y técnicas, para llegar al 
producto final que es la película, el negativo o la copia final. Es por esta razón, 

1 Mestre em Administração - PPGA/UFRGS – licethrivera16@gmail.com
2 Doutora em Administração PPGA/UFRGS – mariana.baldi@ufrgs.br
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que el cine se sitúa en las industrias culturales dentro del campo de la economía creativa 
(CASTELLANOS, 2014)

El concepto de cinematografía “alude al conjunto de guías de acción y a la política 
pública de este campo y a las interrelaciones de todos los agentes que participan en la cadena 
de producción y consumo del cine en el país” (CASTELLANOS, 2006, p. 24). El cine es 
considerado como una forma de expresión y un modo de guardar memoria, donde contar la 
historia de un pueblo contribuye a no olvidar ni perder su identidad cultural e ahí su importancia 
para una nación.    

Con más de 120 años de haber llegado el cine a Colombia, diferentes han sido los 
intereses e iniciativas para impulsar y fomentar la cinematografía nacional. En este sentido, a 
través de varias intervenciones a lo largo de la historia, el Estado ha sido el principal promotor 
y regulador del cine nacional, justificando sus políticas públicas con argumentos culturales 
y económicos (LÓPEZ, 2011). No obstante, la intervención del Estado ha sido de manera 
intermitente, donde por varios y largos periodos de tiempo, al cine se ha dejado de lado, cuando 
este, en realidad y de acuerdo con Castellanos (2006), debería desarrollarse en condiciones 
de participación y protección. El presente trabajo aborda las políticas cinematográficas en 
Colombia desde la llegada del cine al país hasta el 2018. 

BREVE HISTÓRICO DE LA LLEGADA DEL CINE EN COLOMBIA

El cine llega a Colombia el 13 de abril de 1897 en Puerto Colon, Panamá – antiguo 
territorio colombiano (CONCHA, 2014). Ese mismo año fueron realizadas presentaciones en 
las ciudades de Bucaramanga (21 agosto), Cartagena (22 agosto) y Bogotá (1 septiembre), 
conocidas como las primeras proyecciones en el actual territorio colombiano (CASTELLANOS, 
2014).   

Los inicios del cine en Colombia fueron tímidos. Si bien en su año de estreno fueron 
realizadas simultaneas presentaciones en importantes ciudades del país, este no comenzó a 
ser visto como negocio rentable, sino hasta la segunda década del siglo XX. Desde entonces, 
comenzaron a crecer el número de espectadores y con ellos, nuevas empresas exhibidoras y 
distribuidoras también nacen en diferentes ciudades. Esta es una labor que se caracterizó en 
sus inicios por haber sido impulsada principalmente por extranjeros, que llegaban a territorio 
nacional para probar suerte con la novedad cinematográfica (CONCHA, 2014).  Son reconocidos 
los hermanos Di Doménico como la figura paterna de la cinematografía colombiana. A los 
italianos se les atribuye ser los pioneros y precursores del desarrollo cinematográfico nacional  
(FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO COLOMBIANO , 2012). Del mismo modo, al 
español Máximo Calvo quien produjo el primer largometraje de ficción en Colombia. A 
ellos se le suman otros personajes que también se fueron interesando e involucrando en la 
labor de proyectar y crear cine. Los primeros colombianos en incursionar en este mundo 
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fueron la familia Acevedo, quienes crearon una de las empresas más importantes de la época 
“Colombia Films” (COLOMBIA, 2015). Los primeros empresarios favorecieron el ingreso 
de películas italianas y francesas, tiempo después las películas mexicanas y argentinas fueron 
tomando espacio y finalmente poco a poco, el cine de Hollywood fue desplazando las demás 
producciones (CONCHA, 2014). De esta forma, para finales de los años treinta, los distribuidores 
y exhibidores ya dominaban el mercado con cintas extrajeras y nulo era el apoyo otorgado 
para el cine nacional. 

Con este panorama, la primera intervención directa del Estado en el cine, se da en 
1938, cuando se crea la oficina de cinematografía en la sesión de Cultura Popular, fundada por 
Jorge Eliecer Gaitán y coordinado por Gonzalo Acevedo y Luis David Peña (COLOMBIA, 
2007). Cuatro años después, se crea una ley de fomento cinematográfico, la cual pasaría a la 
historia como la primera política cultural dirigida al cine - La Ley 9 de 1942 (PARDO 1978, 
COLOMBIA 2007). 

LA ACCIÓN DEL ESTADO EN EL FOMENTO CINEMATOGRÁFICO ANTES 
DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA.

La Ley novena de 1942, fue la primera legislación de fomento cinematográfico, 
promulgada con el objetivo de estimular y fomentar la industria cinematográfica. La legislación 
“contemplaba la supresión de aranceles de aduanas a la materia prima cinematográfica y la 
exención de impuestos a teatros que presentaran cine nacional” (COLOMBIA, 2007, pág. 
56). Con esto, el Estado por un lado disminuía los costos para la producción de películas y 
por otro lado daría incentivo a los exhibidores para apoyar la producción nacional. El mismo 
Oswaldo Duperly se da el mérito por la aprobación de La Ley 9, fundador de la Ducrane 
Films en 1938 - una de las empresas más importantes en los inicios de los años cuarenta 
(COLOMBIA, 2007).

La Ley 9 contribuyó para un crecimiento en cuanto a producciones cinematográficas y a 
la aparición de empresas dedicadas al cine durante el periodo 1943-1945, sin embargo, no fue 
suficiente para consolidar una industria sostenible (COLOMBIA, 2007). Según Pardo (1978), 
no solo por el poder de la distribución y las fallas internas de la legislación, corresponden 
a los causantes del fracaso. Para el autor era de cuestionarse también, la relación del cine 
colombiano con la estructura económica nacional, en el cual, la ley se convertiría en una 
“simple expresión de buena voluntad, pero sin bases” (PARDO, 1978, pág. 140). Así mismo, 
en Luque (2017), señala el fracaso de La Ley 9, pero sin culpar a la legislación misma, sino 
aludiendo a la situación económica por la que atravesaba el país por esa época, en donde, 
el gobierno decretaba medidas proteccionistas para industrias básicas que contribuyeran al 
desarrollo del país, no obstante, la industria cinematográfica no eran considerada como tal 
para Colombia.  
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Tiempo después, y con la intención de crear fomento para el cine colombiano, un grupo 
de profesionales pertenecientes al Instituto Colombiano de Desarrollo Social (Icodes), buscaron 
reglamentar La Ley 9, con el fin de crear apoyo gubernamental para la producción nacional 
(FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO COLOMBIANO , 2012). Es así, como en 1971, se 
reglamentan definiciones de la legislación de 1942, en el que además se estipuló una cuota de 
pantalla. Un año después, en 1972, es aprobada la política de Mediometraje de Sobreprecio3 
(COLOMBIA, 2007). Con esta medida se buscaba que los cortometrajes sirvieran como base 
para sustentar una infraestructura económica y, además, que sirvieran para la formación de 
personal técnico y artístico que, más adelante sería empleado en la realización de largometrajes. 
Este era el modo cómo se pretendía consolidar una industria cinematográfica en Colombia 
(COLOMBIA, 2007). Este fue el periodo en el que más cortometrajes fueron realizados en 
la historia cinematográfica de Colombia (COLOMBIA, 2015). Sin embargo, una serie de 
situaciones llevaron al desprestigio de la medida, además, la falta de capacidad del Estado en 
el cobro de la cuota y por la negligencia de los exhibidores en pagarla, la resolución estuvo 
en vigor hasta 1978 (COLOMBIA, 2007). 

Durante 1978 a 1993, el cine colombiano estuvo amparado por la Compañía de Fomento 
Cinematográfico- Focine- compañía adscrita al Ministerio de Comunicaciones (COLOMBIA, 
2007), encargada de administrar el fondo, que era alimentado por el sobreprecio cobrado en 
taquilla (COLOMBIA, 2010). Durante su periodo aumentó significativamente la producción 
cinematográfica en el país (COLOMBIA, 2015). Además de ofrecer cursos de fotografía 
y montaje para impulsar el desarrollo técnico, Focine ofrecía programas de crédito para la 
producción y largometrajes y para la financiación de industrias de revelado, procesamiento 
y edición de películas. Sin embargo, cinco años después, debido a que no retornaba el dinero 
invertido, la entidad comenzó a operar como productor y coproductor de largos y cortometrajes 
(COLOMBIA 2007, FUNDACION PATRIMONIO FILMICO 2012). De esta forma, Focine 
funcionó por más de una década con un alto porcentaje de fracasos y unos cuantos éxitos que, 
sumado a la mala administración (COLOMBIA, 2015), y por causas legales4, fue liquidado 
finalmente en 1993. Durante los siguientes 10 años el cine nacional queda sin ningún apoyo 
estatal. A continuación, este estudio se centra sobre los cambios ocurridos a partir de la creación 
del Ministerio de Cultura y de la denominada Ley de Cine.  

METODOLOGÍA

Esta pesquisa fue construida a partir de un abordaje cualitativo. El enfoque del periodo 
de la colecta de datos fue 2003, año que fue promulgada La Ley de Cine 814, a partir de la cual 
se pensaba, habían ocurrido los diferentes cambios organizacionales. Sin embargo, estando 

3  Fue estipulado un alza en el precio en la taquilla. Valor que sería asumido por el espectador, el cual, sería 
utilizado como base para consolidar una infraestructura económica para la producción continua del cine nacional. 
4  La reforma tributaria en 1990, mediante el articulo 359 especificaba que no habrían “rentas nacionales de 
destinación específica” (COLOMBIA, 2010, pág. 504).
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con la recolección de datos, se percibe que el logro de esta ley es antecedido por una serie de 
acontecimientos, los cuales posibilitaron su creación. Por esta razón, para la investigación 
también se prestó atención a los hechos ocurridos a partir de finales de los años noventa, 
época en que se comienza los grandes cambios estructurales para la actual configuración de 
la cinematografía colombiana. También fue realizado un estudio histórico en el que fueron 
rescatados hechos e relatos importantes que ayudaron a la comprensión de su estructuración.   

Las entrevistas fueron realizadas a actores que se consideran representativos para la 
cinematografía colombiana en diferentes épocas, destacándose por el cargo que desempeñan, 
por el conocimiento sobre el objeto de estudio o por su trayectoria. Fueron seleccionadas 
organizaciones públicas y privadas, a las que fueron enviadas solicitudes de entrevistas por 
medio de correo electrónico. Así mismo, fueron contactados directores y productores y en 
general personal técnico que se desarrollara dentro la cinematografía colombiana. Para esto, se 
indagó en universidades de Bucaramanga, con profesores del área de audiovisuales, los cuales 
nos dispusieron posibles contactos, así mismo, con conocidos que estuvieran implicados en la 
actividad cinematográfica y, finalmente, fue utilizada un listado de directores y productores 
de cine colombiano, publicada por Proimágenes Colombia5 en su sitio web. En total fueron 
realizadas 10 entrevistas, en el que se encuentran representantes de organizaciones públicas 
y privadas, investigadores, directores y productores de cine colombiano. 

En un primer momento se realizó una investigación bibliográfica, referente a la evolución 
histórica de la cinematografía colombiana. Los datos secundarios, constaron de consultas a las 
investigaciones científicas, las publicaciones de archivos públicos, libros, revista y sitios web, 
que constaran de información referente a la reglamentación, informes y diagnósticos sobre el 
estado del cine colombiano, descripciones organizativas y análisis de impacto sociopolítico 
y económico. Para el análisis de datos fue utilizado el método de análisis de contenido, en el 
que, se siguieron las fases de pre-análisis, exploración de material, tratamiento de resultados 
e interpretación, según propuesto por Bardi (2011). 

Finalmente fueron limitaciones de la investigación, la imposibilidad de entrevistar al 
total de actores relevantes para el estudio de la cinematografía colombiana. Los discursos de 
actores como distribuidores y exhibidores, carecen en esta investigación, pues, aunque fueron 
enviadas reiteradas solicitudes para entrevistas, no obtuvimos respuestas por parte de ellos.  
También por parte de la gerente de Proimágenes - Claudia Triana- no fue posible lograr una 
entrevista por falta de disponibilidad de tiempo de la gerente, por sus múltiples compromisos.   

5  Es una corporación civil sin ánimo de lucro creada bajo la ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura). 
Administra el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC). 
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LOS CAMBIOS EN LOS ARREGLOS ORGANIZACIONALES A PARTIR DE 
LA LEY DE CINE DEL 2003

En 1997 fue un año importante para la cultura en Colombia, pues se creó el Ministerio 
de Cultura, órgano responsable por la política de Estado, esto gracias a la aprobación de la Ley 
General de Cultura, el cual permitió fundar un nuevo marco legal. La Ley establecía que el 
cine nacional tiene un carácter de interés público, de modo que el Estado tiene la obligación de 
protegerlo. Este carácter había sido perdido con la liquidación de Focine (COLOMBIA, 2007).  

En ese mismo año se crea la Dirección de Cinematografía, teniendo como función la 
implementación de políticas públicas del sector (COLOMBIA, 2010). Un año después, se crea 
el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes en Movimiento- actualmente 
Proimágenes Colombia (COLOMBIA, 2007). 

Durante la década que estuvo el cine colombiano sin legislación, para los cineastas 
hacer películas era una tarea dispendiosa, porque no solo se trataba de buscar los medios para 
financiar la película, sino también los equipos profesionales para poderlas realizar. De modo 
que, los cineastas hacían cine con cámaras prestadas durante los fines de semana, cuando no 
estaban siendo utilizadas para grabar comerciales. De acuerdo con los entrevistado, hacer 
cine era algo “absolutamente quijotesco” y como afirma uno de los directores entrevistados 
“era esperar que se muriera una tía tuya y tener una herencia o matar al marido, si era rico, o 
empeñar la casa” para conseguir producir una película. 

Esos esfuerzos se veían reflejados en películas con serios problemas técnicos, debido a 
que en Colombia no existía laboratorios para revelar películas (esto cambió entorno al 2009), 
de modo que se realizaban con tomas únicas o tres en lo máximo, lo que también limitaba 
creativamente. Y aunque se considera que fue una época difícil para los realizadores de cine 
en Colombia, para este periodo, se estrenaron importantes producciones, con las que se logró 
cautivar al público y llamar la atención no solo nacional, sino también, internacionalmente. 

En el 2003 es aprobada la Ley 814, conocida como la ley de cine, en la que considera 
la actividad cinematográfica como un pilar fundamental en la creación de identidad y la forma 
cultural de la Nación (SIERRA, 2013).  

Esta ley establece tres mecanismos de estímulo: el Fondo de Desarrollo Cinematográfico 
(administrado por Proimágenes Colombia), la creación de incentivo tributario como persona 
natural o jurídica y un modelo de titularización a través del cual los proyectos son fraccionados 
en porcentajes para inversionistas (CASTELLANOS, 2014).  

A pesar de no tener una cuota de pantalla fija, la ley establece que el gobierno puede 
en los últimos meses de cada año aprobar un decreto, estableciendo una cuota obligatoria de 
exhibición de productos nacionales para el siguiente año (CASTELLANOS, 2014). 
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De acuerdo con el asesor de la Dirección de Cinematografía, entrevistado en esta 
pesquisa, como existen pocos espectadores en el cine nacional, no es necesario imponer una 
cuota de pantalla. Paradojamente, afirma que los espectadores son pocos si son comparados 
con el cine estadounidense, pero no son pocos, si son comparados con una cinematografía 
independiente, como la colombiana. Para él, uno de los objetivos principales de la Dirección 
de Cinematografía, es el fortalecimiento de un circuito alternativo para el cine independiente, 
ya que el cine comercial mantiene su propia lógica de negocio privado. Afirma, además, que 
el circuito comercial, también dispone un espacio para el cine independiente, citando como 
ejemplo el Cine Alternativo de Cine Colombia. También destaca que la cuota de pantalla no 
es la mejor estrategia para aumentar la asistencia del público, pero si resalta como importante 
la formación de un público con pensamiento crítico.

En 2012, a partir de la iniciativa del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y de Proimágenes Colombia, es expedida la Ley 1556 denominada la 
Ley de Filmación, como complemento y articulación a las leyes 397 de 1997 y 814 de 2003. 
Esta ley creó el Fondo Fílmico Colombia (FFC), recaudador de recursos que luego serán 
devueltos a las productoras extrajeras que lleguen a rodar al país. Dicho fondo es administrado 
por Proimágenes Colombia y dirigido por el Comité Promoción Fílmico Colombia (CPFC). 
El objetivo de la ley es posicionar a Colombia como un escenario para rodar películas, 
atrayendo a productoras extrajeras para fomentar la contratación de empresas colombianas 
de servicios cinematográficos. En 2017, fueron invertidos $142.479 millones de pesos, de los 
cuales el Gobierno Nacional ha aportado $48.842 millones de pesos como contraprestación 
(COLOMBIA, 2017).

Otras iniciativas del Ministerio de Cultura son el programa Hipermedia, la Comisión 
Fílmica y el Plan Audiovisual Nacional – PAN (COLOMBIA, 2010). El primero es un programa 
de estímulo integrado por 19 países, en el que Colombia hace parte desde 1998 (COLOMBIA, 
2010). La Comisión Fílmica propicia la producción audiovisual extranjera en el territorio 
colombiano y, por último, el PAN es una estrategia de fomento cultural a nivel regional, cuyo 
propósito es desarrollar y apoyar procesos de formación. 

De acuerdo con Castellanos (2014), actualmente Colombia en materia cinematográfica 
es tomada como modelo de creación de una industria no tradicional, siendo la cuarta mayor 
industria cinematográfica de América Latina. Los incentivos tributarios y el Fondo para 
Desarrollo Cinematográfico – FDC, han aportado recursos para la realización de la mayoría 
de los proyectos cinematográficos. 

El siguiente grafico 1 muestra el crecimiento de la producción de películas, a partir 
de la ley de cine del 2003. 
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Gráfico 1 - Producción de películas colombianas 2003-2017

Fuente: Proimágenes Colombia- http://www.proimagenescolombia.com/

En el 2016, es creada por iniciativa del Ministerio de Cultura de Colombia, y otras 
cinco entidades cinematográficas públicas de América Latina (Bolivia, Ecuador, México, 
Perú y Uruguay), una plataforma digital denominada Retina Latina. Es una plataforma VOD 
gratuita, de difusión, promoción, y distribución de cine Latinoamericano. Para Yenny Chaverra, 
coordinadora de la Plataforma, esta iniciativa surgió de la siguiente forma:

Retina Latina es un proyecto que surge, pues, básicamente como una acción específica. 
Una acción que trata de resolver un problema que para nosotros es muy grande, muy 
general en América Latina y es que los cines nacionales Latinoamericanos y en general 
el Cine Latinoamericano tiene dificultades para verse en los países vecinos […] 
entonces, ese fenómeno de que el cine Latinoamericano no tenga como tal un mercado 
comercial, por decirlo así, que sea de toda la región de América Latina que, cada cine 
nacional por lo regular se queda en sus fronteras o en algunos casos solamente se vean 
en aquellos países que son productores, porque hay que tener en cuenta, pues, que el 
cine Latinoamericano casi todo se basa mucho en la coproducción para hacer posible. 
Es un cine que no se ve, prácticamente, o que se ve muy poco o que se ve en circuitos 
no comerciales y más que todo es en Festivales de cine y muestran que hacen los 
otros países. Entonces, eso es un problema que la institucionalidad publica del cine en 
América Latina […] Entonces con base en esa problemática que sigue existiendo, que 
a pesar de que la cinematografía Latinoamericana se han desarrollado paulatinamente 
[…] donde se han implementado ley de cine, mecanismos para fortalecer y fomentar 
la producción cinematográfica […] pero otra vez, no tenemos donde poder circular 
estas películas, a diferencia, por ejemplo de Argentina que tiene un programa estatal 
que son los Espacios INCA […] Esta acción era una forma de responder, como le 
digo, de un manera parcial, porque el problema de la distribución y exhibición no 
la resuelve únicamente una plataforma, pero si es una acción que puede ayudar para 
que ese cine Latinoamericano se vea. No solo en los países de origen, sino también 
en países vecinos y en ese sentido en toda la región de América Latina y el caribe. 

De acuerdo con la coordinadora de la plataforma, para este proyecto fueron realizados 
ciertos estudios preliminares, estudios que fueron realizados especialmente en los países que 
participaron en el proyecto y en donde se buscaba conocer el mercado latinoamericano, los 
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derechos de autor, los derechos de explotación y derechos patrimoniales en internet. También 
se realizó un “panorama de plataforma especialmente Iberoamericana para entender cómo eran 
esos nuevos actores de la exhibición y de la distribución que son las plataformas de video”. 
Así mismo se realizaron estudios que ayudaran a comprender cómo era las legislaciones 
cinematográficas en cada uno de esos países y cómo ellos podían converger en los puntos en 
común. El contenido ofrecido por Retina Latina es diverso y no es una plataforma de estrenos. 
Es una plataforma de acceso gratuito y con un enfoque de acceso a los derechos culturales. 

En el 2017 se promulga una ley que establece como prioridad el fomento de la economía 
naranja, en la que hace parte la cinematografía colombiana. sin embargo, para la ley entrar 
en vigor es necesarios establecer el Consejo Nacional de la Economía Naranja, lo que aún no 
ha ocurrido durante esta pesquisa. 

Este ha sido un proceso en el que, para la mayoría de los entrevistados, se debe a 
un conjunto de esfuerzos y de diferentes áreas, en los que cada uno desempeñaba un papel. 
No obstante, consideran que, a lo largo del mismo, ciertos personajes se han destacado por 
la dedicación y la labor desempeñada para el desarrollo de la cinematografía nacional. A 
continuación, se presenta el cuadro 1, donde son descritos los actores destacados y representativos 
para la cinematografía colombiana, en el cual, se describen las actividades, los cargos y las 
acciones desempeñadas por los diferentes actores del campo.  

Cuadro 1 - Principales actores del campo 

Actor Acción

Claudia Triana 

Asume la dirección de la Cinemateca Distrital a finales de la década de los 80. Promo-
tora de la creación de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, de la cual fue Di-
rectora Ejecutiva durante nueve años. Desde 1998 ha sido la directora de Proimágenes 
Colombia.  En 2003 participó en el diseño y acompañó el proceso de implementación 
de la ley 814. Desde el 2007 impulsó el programa Comisión fílmica, con el que se 
realizó la formulación y creación de la Nueva Ley de Cine, ley 1556 de 2012.

Felipe Aljure
Director de cine y guionista. Fue el primer director de la Dirección de Cinematografía 
del Ministerio de Cultura y participó en el proceso de formulación de la Ley de Cine. Su 
opera prima “La Gente de la Universal” en 1991. 

Camila Loboguerrero

Directora, guionista y montajista del cine. Considerada como la primera mujer en 
Colombia que incursionó en la dirección del largometraje. Entre 2000 y 2002 estuvo 
a cargo de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, período durante 
el cual crea el programa de Las maletas de cine colombiano, los Premios de Cine y 
el boletín semanal Claqueta. Es fundadora y miembro de la Asociación de Guionistas 
Colombianos -Los guionistas cuentan.

Adelfa Martínez

Directora de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Colombia desde el 
2010. Ha acompañado proyectos como la implementación de la ley de cine 814, y sus 
herramientas de fomento; en la implementación de “Colombia de película: nuestro 
cine para todos”; en el diseño de la plataforma de distribución de cine latinoame-
ricano Retina Latina y en la ley 1556 del 2012, la Ley de Filmación. 

Isadora de Norden
Fundadora y Directora de la Cinemateca de Bogotá, Fundadora y Gerente General de 
la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine).
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Víctor Gaviria

Director, guionista, poeta y director. Con sus largometrajes ha sido ganador de dife-
rente premios nacionales e internacionales y han sido seleccionados en algunos de 
los festivales más importantes del mundo como el Festival de Cannes y el Festival de 
Cine de San Sebastián, entre otros. Su película “La vendedora de rosas” es una de las 
películas más premiadas del cine colombiano. Como reconocimiento a su trayectoria 
y del aporte que ha hecho a lo largo de su carrera a la cinematografía colombiana, 
ha recibido la Medalla al Mérito Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia en 
el 2009 y en el 2016, recibe el Premio a Toda una Vida de la quinta edición de los 
Premios Macondo, entregados por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas –ACACC, por sus 37 años de carrera. 

Sergio Cabrera
Director, guionista y productor de cine y televisión. El reconocimiento 
del público llegó con su con su segundo largometraje “La estrategia del 
caracol” en 1993, película que se convirtió un icono de la cinematografía colombiana. 

Ciro Guerra 

Cineasta. Su opera prima “La sombra del caminante” en el 2005, película seleccionada 
en más de 60 festivales en todo el mundo y ganadora de 15 premios y menciones en 
festivales. Su tercer largomentraje “El abrazo de la serpiente” de 2015, la primera 
película nominada al Óscar como mejor película extranjera (2016).

Gustavo Nieto 

Cineasta, guionista y productor. Tuvo una época fructífera de producción de películas 
y cortos durante la década de los setenta y principios de los ochenta. Con su cinta 
“El Taxista Millonario”, 1979, tiene el record de ser la película colombiana más vista 
en la historia del cine. Desde el 2008 volvió a la producción de cine, en el que ya ha 
producido 3 películas más. 

Proimágenes Colom-
bia

Entidad de carácter mixto sin ánimo de lucro, se encarga del fomento y la promoción 
de la industria del cine, administra los recursos del FDC y FFC, además de liderar la 
Comisión Fílmica.

Dirección de Cinema-
tografía del Ministerio 
de Cultura

Es el encargado de diseñar y concertar las políticas, los programas y planes en lo 
relacionado con la producción, circulación, investigación y preservación patrimonial 
del cine y la cultura audiovisual del país.

Cinemateca Distrital

También es la Gerencia de Artes Audiovisuales de Idartes, busca fo-
mentar la defensa del patrimonio cultural, la creación con nuevas tec-
nologías y la evolución integral de la cultura visual y audiovisual, a 
través del desarrollo de programas de formación, creación, exhibición, 
investigación y publicaciones, y de acciones de preservación, restaura-
ción y circulación del acervo audiovisual consignado en su Filmoteca 
y Mediateca

Fuente: Rivera (2018, pág. 89)

Profesionales como directores, ejecutivos e intelectuales del área de cultura, fueron 
presionando internamente hasta lograr ocupar cargos importantes y con poder en entidades 
gubernamentales (también destacadas en el cuadro 1); lo que les permitió participar en la 
formulación y puesta en marcha de las legislaciones para el cine, convirtiéndolos en actores 
visibles e importantes en el campo del cine y de la cultura. 
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CONCLUSIONES

El Estado colombiano ha desempeñado un papel predominante en la formación del 
campo de la cinematografía colombiana. Esto ha sido un proceso que surgió, en parte, por las 
acciones de diversos actores, como directores, productores y profesionales, quienes no solo 
conciben el cine como una forma de ganancia económica, sino también, como un componente 
cultural que sirve para el desarrollo de la sociedad.

A diferencia de periodos anteriores, de esta vez, la intervención del Estado se realiza 
teniendo como enfoque el desarrollo de una industria que no solo respondiera a intereses 
propios, sino que, por el contrario, respondiera y contribuyera a la superación de una sociedad 
y una nación. Además, el Estado no solo logró desarrollar estrategias y herramientas que 
hasta la fecha ha superado todas las expectativas, sino que, también, logró entender sobre la 
importancia, el valor y el potencial de una cinematografía como expresión cultural, artística 
y económica.  

Los argumentos de los entrevistados corroboran que con los nuevos órganos Estatales 
y entes ejecutores (Ministerio de Cultura, La Dirección de Cinematografía, Proimágenes 
Colombia, Retina Latina) y con las nuevas legislaciones (Ley General de Cultura, Ley de 
Cine 814 de 2003, Ley de Filmación 1556 de 2012), la cinematografía colombiana ha logrado 
tener un crecimiento exponencial y, sobre todo, que ha conseguido mantener una producción 
de películas continuas a través de los años. Y aunque ninguno de los entrevistados negó la 
importancia del Estado para el cine nacional, algunos, destacaron otros aspectos, como el talento 
y la creatividad que, según ellos, también fueron relevantes en el proceso de la configuración 
del campo organizacional. 

En la investigación se encontró que la teorización del campo es atendida por los 
agentes institucionales -la Dirección de Cinematografía, Proimágenes Colombia y CNACC- 
quienes son los encargados de definir el problema colectivo y así mismo, justificar los arreglos 
estructurales como solución (RIVERA, 2018). 

Es por esto que se concluye que el desarrollo, la trayectoria y la continuidad en el 
que se ha mantenido la cinematografía colombiana en el último periodo, es debido a la actos 
legislativos y normativos que fueron aprobados desde 1997. Esto sin pretender prescindir 
otros factores que acompañaron también el proceso, como el surgimiento de nuevos talentos 
y la creatividad de los profesionales, los cuales, motivaron y contribuyeron para el reciente 
crecimiento del cine colombiano. La historia nos ha mostrado que son elementos que van de 
la mano, dado que, sin creatividad, talento y calidad, en vano son los esfuerzos legislativos. 
Sin duda, la existencia de una política de Estado sólida y bien constituida, para fomentar y 
promover el cine nacional, ha sido relevante y ha marcado la diferencia para la construcción 
de lo que actualmente es conocido como la cinematografía colombiana.  
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PLANO NACIONAL DE CULTURA, CINEMA E A 
INTERSETORIALIDADE NAS POLÍTICAS CULTURAIS NO 

BRASIL
 Lucas Leal1

RESUMO: O artigo analisa o Plano Nacional de Cultura (PNC) e o conceito de 
intersetorialidade. Resgata-se o histórico, antecedentes das temáticas, da política e 
como se desenvolveu.  Constrói-se análise crítica a partir da Constituição Federal 
(CF) de 1988, exemplificando questões atuais, de gênero e étnico-raciais, do 
“Concurso produção para cinema 2018” regulamentado pela Agência Nacional de 
Cinema (ANCINE). No PNC destacou-se o termo diversidade e a relação com a 
comunicação, tecnologia e internet como referências para o audiovisual, cinema 
e novas mídias, ampliando o debate sobre os direitos sociais, a partir da quarta 
geração, que inclui a cultura digital.

PALAVRAS-CHAVE: Análise; Políticas Públicas; Direitos sociais; Cinema; 
Internet. 

O Histórico2 da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010 que regulamentou o 
Plano Nacional de Cultural (PNC) apresenta as etapas: 1- Formulação e articulação 
(2003-2005); 2- Diagnóstico e definição das diretrizes gerais (2006-2007); 3- 
Consolidação e votação (2008-2010); 4- Implementação (2011-2012). O PNC é 
composto por: Cap. I – Disposições Preliminares com 12 princípios, art. 1; 16 
objetivos, art. 2. No Cap. II – Atribuições do Poder Público, 12 itens, mais 6§, art. 
3; Cap. III – do financiamento, art. 4 ao 7; Cap.  IV – do sistema de monitoramento 
e avaliação, art.8, art. 9 (mais III tópicos), art.10 (mais 4 tópicos e 3 §); Cap. V – 
disposições finais, art.11, art. 12 (2 §), art. 13, art.14, art. 15. 

No anexo do Plano constam as Diretrizes, Estratégias e Ações, e estabelece 
o que compete ao Estado: Formular Políticas Públicas; Qualificar a Gestão Cultural; 
Fomentar a Cultura; Proteger e Promover a Diversidade Cultural; Ampliar e Permitir 

1  Historiador, pedagogo, ator e diretor, Mestre em educação e doutorando em Política Social 
(UFF). Docente nos cursos de Artes Visuais com Ênfase em Digitais (UFRPE); Pedagogia, História e 
Direito na UNINABUCO; Coord. De Tutoria no curso de Licenciatura em Geografia (IFPE). Email: 
lucaslealhistoria@gmail.com 
2 http://pnc.culturadigital.br/consultapublica/historico-do-pnc

mailto:lucaslealhistoria@gmail.com
http://pnc.culturadigital.br/consultapublica/historico-do-pnc
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o Acesso; Preservar o Patrimônio Material e Imaterial; Ampliar a Comunicação e Possibilitar 
a Troca entre os Diversos Agentes Culturais. 

As pesquisas e a produção de indicadores para políticas sociais se articulam com 
dados dos Censos Demográficos, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNADs) 
e Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNICs3) do IBGE. Com os dados, o MinC 
adota o ciclo de gestão das Políticas Públicas e as etapas de Planejamento, Monitoramento e 
Avaliação, na dimensão Estratégica, consubstanciada no PNC, articulando o Plano Plurianual 
(PPA) e o Plano estratégico do MinC e a tático-operacional instrumentalizada por meio da 
Programação Executiva Anual (PEA). 

Nos manuais clássicos de Ciência Política, o processo de formulação de políticas públicas 
é apresentado pelo ciclo de etapas sucessivas, com mais ou menos estágios (HOWLETT; 
RAMESH; PERL, 2013 apud JANNUZZI 2017, p.30).

 Jannuzzi (2017) toma referências em dados dos PNADs e MUNICs e afirma que 
“Para que essas políticas e programas sociais consigam cumprir seus objetivos específicos” 
devem se valer “de uma combinação plural de metodologias — quali, quanti e participativas 
— abordando diferentes sujeitos envolvidos — beneficiários, usuários, técnicos na ponta e 
gestores (BRASIL, 2016, apud, p.28)”. Para o autor, as demandas sociais dependem do perfil 
demográfico da população. Por exemplo, a população jovem requer esforços de alocação e 
recursos em educação, enquanto a população mais idosa utiliza mais dos serviços assistenciais 
e previdenciários. 

3  https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/defaulttab1_perfil.shtm

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/defaulttab1_perfil.shtm
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Ao elaborar uma política pública recorre-se aos Censos Demográficos, fontes específicas 
que subsidiam diagnósticos sociais. Com isso, a formulação da política deve tomar base nas 
informações de demandas sociais ainda não atendidas (idem, p.30). Por outro lado “certamente 
que a efetividade das políticas públicas depende de muitos outros fatores institucionais e 
operacionais” (idem, p. 35). Assim, conclui que:

Indicadores Sociais ajudam pautar agendas políticas, qualificar debates públicos e 
subsidiar decisões técnico-políticas. Nenhum Estado, por menor que seja sua ambição 
civilizatória, pode prescindir das Estatísticas. Para dimensionar sua população, avaliar 
o nível médio de bem-estar, investigar as iniquidades sociais existentes ou avaliar os 
efeitos de sua ação ou inação os “dados sobre o estado do Estado” são fundamentais 
(idem p.35).

Em relação ao processo de desenvolvimento do PNC, Rubim (2008) coloca que “Nossa 
única experiência anterior de uma política de tal envergadura, que não tem sentido reivindicar 
por seu caráter autoritário, foi o projeto difundido no ano de 1975, em plena ditadura cívico-
militar (Ministério da Educação e Cultura, 1975)“(idem, p.59). Para ele, há um caráter inaugural 
no PNC, e requer atenção especial para o enfrentamento das “nossas três tristes tradições no 
campo das políticas culturais: ausência, autoritarismo e instabilidade” (idem, p.60). Assim:

O PNC começa com a aprovação da ementa Constitucional 48, proposta pelo deputado 
Gilmar Machado (PT), e aprovada pelo Congresso Nacional em julho de 2005. (...) 
Em março de 2006, os deputados Paulo Rubens Santiago, Iara Bernardi e Gilmar 
Machado apresentam o projeto de lei 6835 que propõe a aprovação do PNC. Em 2007, 
a Câmara dos Deputados e o Ministério da Cultura, em trabalho conjunto, formularam 
e colocaram em debate público as Diretrizes Gerais do PNC (idem, p.60).

O debate público assegura atuação articulada do Estado e da sociedade civil. Objetiva-
se o desenvolvimento da cultura no Brasil, de forma internacional no mundo “glocalizado” 
(global e local) (idem, p. 61).   Sobre a metodologia das metas4: 

(...) Metas são objetivos temporais, espaciais, quantitativamente dimensionados. As 
proposições e desafios do Plano Nacional de Cultura estão descritos em cinco capítulos, 
assim intitulados: 1) Papel do Estado; 2) Diversidade artística e cultural; 3) Acesso 
à cultura; 4) Desenvolvimento socioeconômico sustentável; e 5) Participação social. 
Neles, estão distribuídas 275 ações, divididas em 14 diretrizes e 36 estratégias.

 Para organização das metas ocorreram: 20 encontros do Seminário Cultura para 
Todos (2003); análise dos materiais das Câmaras Setoriais (2004/2005) e deliberações da 
I Conferência Nacional de Cultura (2005), estudos realizados pelo IPEA e investigações 
desenvolvidas pelo IBGE, a exemplo do Sistema de Informações e Indicadores Culturais 
(2006) e o Suplemento Cultura, da pesquisa de informações básicas municipais (MUNIC), 
divulgada em setembro de 2007.

4  http://pnc.culturadigital.br/consultapublica/metodologia

http://pnc.culturadigital.br/consultapublica/metodologia


2013

Para análise destacamos as metas5: 21- 150 filmes brasileiros de longa-metragem 
lançados ao ano em salas de cinema; 40- Disponibilização na internet dos conteúdos que estejam 
em domínio público ou licenciados; 42- Política para acesso a equipamentos tecnológicos 
sem similares nacionais, criar política para facilitar a importação de tecnologias usadas em 
atividades culturais e 44- Participação da produção audiovisual independente brasileira na 
programação dos canais de televisão.

 O conjunto de encontros e possibilidades gerou demandas disformes e dispersas dos 
conteúdos, com partes repetitivas e variadas reivindicações, perceptível em uma primeira 
leitura do documento. Há “críticas em relação a um emblemático esquecimento, relativo ao 
Sistema Nacional de Cultura, que vinha sendo construído pelo Ministério desde 2003 com 
adesão significativa dos estados e municípios brasileiros” (idem, p.62). Outro silenciamento 
relevante: 

(...) muito pouco se tematiza da relação entre cultura e mídia. Isto é particularmente 
preocupante em um país no qual a televisão e o rádio têm um papel nada desprezível 
na configuração da cultura brasileira (idem, p.63).

 Para ele (idem, p.63) “Uma efetiva política de cultura inspirada na diversidade cultural 
não pode, sem mais, desconhecer a mídia”.  E aproveita para colocar “outro esquecimento 
considerável: a ausência de uma atenção com a cultura das periferias urbanas brasileiras” 
(idem, p.63). Uma vez que os aparelhos culturais estão localizados nos centros urbanos, 
acentuam-se diferenças de acesso.

Entretanto, no PNC é possível perceber passagens sobre as mídias, tecnologia e internet, 
inclusive o item 1.10.2 (VETADO)6. Relativo as mídias destacamos o CAP. IV - Do Sistema 
de Monitoramento e Avaliação que no Art. 9 declara: 

Fica criado o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC, com 
os seguintes objetivos:

I - coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer 
parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por 
cultura, que permitam a formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas 
públicas de cultura e das políticas culturais em geral, verificando e racionalizando a 
implementação do PNC e sua revisão nos prazos previstos;  

IV - ampla publicidade e transparência para as informações declaradas e sistematizadas, 
preferencialmente em meios digitais, atualizados tecnologicamente e disponíveis na 
rede mundial de computadores.  

5  http://pnc.cultura.gov.br/metas-do-pnc/
6 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2010/lei-12343-2-dezembro-2010-609611-veto-130919-pl.html

http://pnc.cultura.gov.br/metas-do-pnc/
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2010/lei-12343-2-dezembro-2010-609611-veto-130919-pl.html
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 Como também identificamos a valorização da cultura tradicional e popular, no tópico 
“Proteger e Promover a Diversidade Cultural”: 

Reconhecendo a complexidade e abrangência das atividades e valores culturais 
em todos os territórios, ambientes e contextos populacionais, buscando dissolver a 
hierarquização entre alta e baixa cultura, cultura erudita, popular ou de massa, primitiva 
e civilizada, e demais discriminações ou preconceitos (PNC, p.9). 

Sobre a formação de profissionais, a Universidade, em especial a pública, tem formado 
pessoas voltadas para a área de criação (cientistas, intelectuais e artistas); transmissão e 
difusão (professores e comunicadores); preservação (museólogos, restauradores, arquitetos); 
estudos (pesquisadores e críticos); e pouco tem formado “os chamados organizadores”7 da 
cultura: formuladores e realizadores de políticas culturais, gestores, produtores, programadores, 
mediadores e animadores culturais:

Desde a inauguração, nos anos 30 do século XX, das políticas culturais no Brasil com 
os experimentos de Mário de Andrade no Departamento de Cultura da Cidade de São 
Paulo (1935 – 1938) e de Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde no 
Governo Getúlio Vargas (1934-1945) até praticamente os tempos presentes, o país 
conviveu com uma nítida carência de pessoal adequado e preparado para trabalhar a 
organização da cultura, nas dimensões antes indicadas (idem, p.65).

 Faltam pesquisas em cultura, especificamente o campo da organização da cultura. Na 
análise do PCN, percebemos 3 definições e dimensões da cultura: a simbólica, a cidadã e a 
econômica. Em alguns pontos as expressões aparecem sem definição conceitual, fruto de um 
documento elaborado por várias frentes. No PNC:

A tentação do economicismo, aliás, está muito presente nas contemporâneas discussões 
acerca da cultura e das políticas culturais. A essencial constatação que a cultura na 
contemporaneidade cada vez mais se torna também um fator econômico e produz 
emprego e renda, não pode servir para mais uma vez reduzir a cultura à economia, 
como muitas vezes aconteceu, inclusive entre setores ditos progressistas (idem, p.66).

No último Relatório de Gestão do Exercício de 2015 (SE/MinC, 2016), documento de 
consolidação das informações sobre a gestão das unidades do Ministério e do Fundo Nacional 
de Cultura (FNC), encontramos que:

Pela primeira vez, o Ministério da Cultura utilizou o plano setorial, o Plano Nacional 
de Cultura (PNC), norma constitucional (...), que estipula eixos, diretrizes e objetivos 
para a consecução das políticas públicas de Cultura para o período de 10 anos (2010-
2020), para balizar e elaborar o Programa Temático 2027 do Plano Plurianual (PPA), 
ciclo 2016-2019: “Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento” (p. 12).

Em 2015 o MinC iniciou revisão das metas do PNC, mediante consulta pública, 
atualizando horizontes programáticos, possibilitando análise crítica em relação a execução, 
permitindo institucionalizar demandas e prioridades até 2020 (idem, p.13). O estudo aponta 

7  As primeiras graduações em produção cultural no país foram implementadas a partir de 1995 na 
Universidade Federal da Bahia e na Universidade Federal Fluminense (idem. p.64).
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que “O Programa Cultura Viva, teve destaque na implementação da Política de Cultura voltada 
para proteção e incentivo à diversidade cultural, pois ampliou sua capacidade institucional 
com a Lei 13.018/2014” (idem, p.24).

As 3 dimensões da cultura contidas no PNC (Simbólica; cidadã; econômica) pressupõe: 
Capacidade de formulação e implementação do órgão gestor; Consistência e permanência no 
tempo; Participação popular. Os pressupostos articulam o hoje extinto MinC, com múltiplas 
esferas do governo, para valorizar o Sistema Nacional de Cultura (SNC), envolvendo etapas 
de Planejamento, Monitoramento e Avaliação:

Periodicamente, as unidades e vinculadas são instadas a informarem dados sobre o 
andamento das atividades e projetos, bem como sobre o grau atingimento das metas 
do PPA, PNC e Plano Estratégico do MinC, bem como fornecer análise situacional de 
cada uma destas metas (...) relatam as dificuldades encontradas para implementação 
dos projetos e alcance das metas previstas.  O setorial de planejamento (CGPS), 
efetua a análise dos dados enviados fornecendo relato do andamento da execução 
orçamentária, física e financeira e alertando sobre as dificuldades declaradas, bem 
como sugerindo as correções necessárias. Ao fim do exercício procede-se a avaliação 
anual dos resultados alcançados que funcionam como subsídios para decisões da gestão 
superior do Ministério. 

Todas as fases do ciclo acima descritas são efetuadas por meio de ferramenta WEB 
informatizadas, o Sistema Informações do Ministério da Cultura – SIMINC (idem, 
p.29).

O PNC se dedica aos múltiplos setores culturais, e, uma perspectiva que nos interessa 
para análise são questões do audiovisual, cinema, internet e tecnologia. Localizamos, ainda, 
questões de gênero e étnico-raciais em diretrizes atuais da Agência Nacional do Cinema a 
(ANCINE), que foi criada pela Medida provisória (MP) 2228/2001, com função reguladora, de 
fomento e fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. As questões atuais 
articulam conceituações da diversidade, compondo propostas da ANCINE8, em conexão com 
metas do PPA e alinhadas as metas do PNC. Abaixo sobre cotas de gênero e étnico-raciais9:

1.2.2.  Os recursos disponíveis (...): 

a) No mínimo 30% (trinta por cento) (...) para projetos audiovisuais de produtoras 
independentes sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 

b) No mínimo 10% (dez por cento) (...) para projetos audiovisuais de produtoras 
independentes sediadas na região Sul ou nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo;

c) No mínimo 35% (trinta e cinco por cento) (...) para projetos audiovisuais de 
produtoras independentes dirigidos por mulheres cisgênero ou mulheres transexuais/
travestis; 

d) No mínimo 10% (dez por cento) (...) para projetos audiovisuais de produtoras 
independentes dirigidos por pessoas negras (pretas ou pardas, conforme classificação 
do IBGE) ou indígenas. 

8 Dados de 2016 impulsionam as cotas: https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-
apresenta-estudo-sobre-diversidade-de-g-nero-e-ra-no-mercado
9 http://www.brde.com.br/fsa/chamadas-publicas/producao/chamada-publica-brdefsa-concurso-producao-
para-cinema-2018/

https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-apresenta-estudo-sobre-diversidade-de-g-nero-e-ra-no-mercado
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-apresenta-estudo-sobre-diversidade-de-g-nero-e-ra-no-mercado
http://www.brde.com.br/fsa/chamadas-publicas/producao/chamada-publica-brdefsa-concurso-producao-para-cinema-2018/
http://www.brde.com.br/fsa/chamadas-publicas/producao/chamada-publica-brdefsa-concurso-producao-para-cinema-2018/
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1.3.  FUNDAMENTO LEGAL 

A aplicação dos recursos do FSA e este processo de seleção são regidos pelas disposições 
da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006, e do Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro 
de 2007, e pelo Regulamento Geral do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da 
Indústria Audiovisual – PRODAV. 

1.4. DEFINIÇÕES 

1.4.1. CISGÊNERO é a pessoa que se identifica com o sexo/gênero que lhe foi 
designado ao nascer; 

1.4.2.  MULHER TRANSEXUAL/TRAVESTI é a pessoa que não se identifica com o 
sexo/gênero que lhe foi designado ao nascer, identificando-se com o gênero feminino; 

1.4.3. NEGRA é a pessoa que se declara preta ou parda, conforme critérios do IBGE; 

1.4.4.  INDÍGENA é a pessoa que assim se declara, conforme critérios do IBGE, 
residente ou não em terras indígenas; (1.4.5. Ressalvadas as definições constantes 
neste edital, os termos utilizados obedecem às definições da Medida Provisória nº 
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, das 
Instruções Normativas emitidas pela ANCINE, em especial as Instruções Normativas 
nos 65, 91, 95, 100, 104, 105, 106, 116, 119, 124, 125, 130 e do Regulamento Geral 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Audiovisual – PRODAV.

O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) foi criado em 2006, por intermédio da Lei n° 
11.437, designando novas formas de fomentar o setor, incorporadas ao escopo de atribuições da 
ANCINE. Como exemplo, temos o financiamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Cinema Brasileiro (PRODECINE), com os primeiros editais publicados em 2008. Em 2011, 
o novo marco regulatório do audiovisual, a Lei n° 12.485, desperta demanda por conteúdo 
nacional e necessária fonte de financiamento por meio da criação da Contribuição para o 
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica (CONDECINE) (SE/MinC, 2016, 81). 

Em 201610 houve mudanças de rumo governamental influindo no financiamento das 
políticas culturais:

É necessária e urgente a retomada e uma ampliação do investimento nos Pontos de 
Cultura. O investimento total do MinC no Programa em Pontos e Pontões de Cultura 
entre 2011 e 2014, em termos de compromisso orçamentário (empenho) foi na ordem 
de R$ 69,8 Milhões, muito abaixo dos R$ 386,2 milhões investidos entre 2007 e 2010 
(SE/MinC, 2016, pp. 105-106).

Botelho (2011) apresenta questões históricas, do processo de financiamento e gestão 
das políticas culturais em relação ao governo federal entre 2003 e 2011: 

Politicamente esvaziado – e quase novamente extinto –, o MinC naquele momento 
funcionava basicamente em função das leis de benefício fiscal e baixíssima formulação 
quanto ao papel da cultura. Mesmo a chamada “retomada” do cinema brasileiro foi 
resultado da possibilidade de se acumular benefícios advindos de duas leis – a Rouanet 
e a do Audiovisual – que foram, ao longo desses anos, tendo as alíquotas de benefício 
alteradas em função das dificuldades, por um lado orçamentárias do ministério e, por 
outro, das diversas pressões corporativas (p.69).

10  Em 2018 o MinC é extinto, transformado em Secretaria.
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No período, com o músico Gilberto Gil, o MinC investiu na recuperação de um conceito 
abrangente de cultura, considerando sua dimensão antropológica. Pensando na conceituação, e 
nas mudanças políticas que afetam diretamente o financiamento, compreendemos a importância 
do conceito da intersetorialidade para polícias públicas. Segundo Tumelero (2015, p. 98) “é 
necessário observar como a gestão administrativa nos vários níveis de governo envolvendo 
todos os entes federados se coloca diante da política pública e da intersetorialidade”. 

Junqueira (2004, p. 5) sustenta que a nova realidade criada a partir de um novo 
conhecimento deve ser partilhada no interior das organizações gestoras das políticas, dependendo 
da mudança das práticas institucionais e das relações sociais que se estabelecem entre os 
diversos atores organizacionais e societários. A incorporação da intersetorialidade nas políticas 
públicas difundiu saberes técnicos pelos especialistas que passaram integrar agendas coletivas, 
compartilhando objetivos e estratégias. 

Para Tumelero (2015, p.113): 

Especialmente, o traço patrimonialista remonta à herança colonial e mantém vivo, sob 
diferentes contornos, o nepotismo, o favoritismo e o clientelismo, ainda que inúmeras 
tentativas de introdução de uma cultura burocrática e, mais recentemente, uma cultura 
gerencialista tenham sido objetivos de reformas administrativas do Estado. Esses traços 
não só permanecem como coexistem com práticas de uma cultura populista de gestão 
pública e são ressignificados por iniciativas de gestão democrática. 

Em Sposati (2006, p. 134), a intersetorialidade não pode ser considerada antagônica ou 
substitutiva da setorialidade, mas complementar, uma combinação entre política setorial com 
intersetorial. No PNC identificamos partes que se relacionam com conceitos de intersetorialidade, 
destacando 3 tópicos (PNC, p.16): 

1.10.5 Articular os órgãos federais, estaduais e municipais e representantes da sociedade 
civil e do empresariado na elaboração e implementação da política intersetorial de 
cultura e turismo, estabelecendo modelos de financiamento e gestão compartilhada 
e em rede.  

1.10.11 Estabelecer uma política voltada ao desenvolvimento de ações culturais para 
a infância e adolescência, com financiamento e modelo de gestão compartilhado e 
intersetorial.  

1.10.12 Promover políticas, programas e ações voltados às mulheres, relações de 
gênero e LGBT, com fomento e gestão transversais e compartilhados.  

Com Junqueira (2004, p.9) o termo constitui uma concepção nova de planejar, executar 
e controlar a prestação de serviços, de forma a garantir um acesso igual dos desiguais. Sposati 
(2006, p. 137), menciona as diversas dimensões e que precisam ser combinadas, a setorial 
e a intersetorial, como dever do Estado e direito da cidadania. Koga (2003, p. 238) coloca 
que a intersetorialidade se destaca enquanto caminho de perspectiva para a política pública, 
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articulando as políticas sociais, urbanas e econômicas para atuar em territórios prioritários 
da política da cidade, de forma pluridisciplinar. 

Faler (2015) contextualiza a intersetorialidade, nas políticas sociais como conceito 
que visa superar a histórica tradição empirista cartesiana e a burocracia compartimentalizada 
das administrações públicas. Pereira (2014) entende que o termo possui diversos significados 
e múltiplas possibilidades para utilização na prática. Na política social desperta interesse 
intelectual e político. Discute-se nas políticas públicas seu reconhecimento na relação necessária 
entre os “setores”, conquista do avanço democrático e da cidadania. O objetivo central é o 
mesmo, suprir ausências sociais expressas na questão social, com origem na desigualdade e 
na pobreza, refletindo necessariamente no acesso aos bens culturais. 

Na teoria, temos a necessidade de integração entre os setores e na prática, há uma 
separação velada entre os setores, que inclui a vaidade de gestores e interesses em garantir 
verbas para suas secretarias.  A organização político-partidária permite um mesmo estado, ter 
municípios dirigidos por inúmeros partidos distintos, implicando dificuldade de integração dos 
setores. O interesse político-partidário vem à frente dos interesses públicos e dos cidadãos.  
O PNC apresenta em seu artigo 3º que: 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura – SNC, criado por lei específica, será o principal 
articulador federativo do PNC, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada 
entre os entes federados e a sociedade civil.

Assim, é preciso reordenamento das ações do ponto de vista político-partidário, criando 
articulação entre sujeitos de setores sociais diversos no intuito de enfrentar problemas complexos 
(parece utópico em tempos de acirramentos ideológicos político-partidários?). Para isso é 
necessário, novas formas de pensar a governabilidade em nosso país, superando a fragmentação 
dos conhecimentos e das estruturas sociais.  

Do ponto de vista político-social, “o país é afetado por processos históricos e estruturais, 
tais como a modernização conservadora, a recorrência de surtos autoritários, o clientelismo 
e a corrupção institucionalizada” (idem, p.97). Há muitas fissuras históricas, por isso tem 
sido complexo mudanças para formular uma gestão democrática e participativa. Essa nova 
estratégia na democracia tem “impacto direto nas estruturas de poder, gera conflito e demanda 
tempo para a sua adaptação”, com origem histórico-social a partir da “Constituição cidadã” 
e da “gestão participativa” (idem, pp.97-98).

A legislação do SNC (entre as 52ª e 54ª legislaturas do Congresso Nacional) abrangeu 
o conceito de cultura como perspectiva para construir ampliação democrática e reconhecê-la 
como direito de todos – apresentando mecanismos para intersetorialidade.  Saídas intersetoriais 
para gestão de políticas culturais é um caminho a se seguir diante as novas concepções de 
cultura. Para Barros e Ziviani (2011, p. 95): 
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No caso do Brasil, a Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010 que institui o Plano 
Nacional de Cultura, criou também o Sistema Nacional de Informações e Indicadores 
Culturais – SNIIC, entendido como um instrumento de acompanhamento, avaliação 
e aprimoramento da gestão e das políticas públicas de cultura. O sistema prevê o 
compartilhamento público e transparente das informações estratégicas para gestão 
federal, estadual e municipal da cultura, além de possibilitar a padronização de 
indicadores culturais.  

A ordenação constitucional cultural, reconhecimento dos direitos culturais como direitos 
fundamentais, instrumentaliza a cultura pela mobilização do aparato legal e institucional 
do Estado. A concepção de cultura, para o universo das políticas culturais, deve ser vasta, 
múltipla e abrangente, mas não de amplitude indiscriminada, sob pena de não se traduzir em 
“mecanismos eficazes que viabilizem sua prática” (BOTELHO, 2001, p. 8). A cultura como 
objeto de políticas públicas faz parte do movimento, intrínseco ao campo de estudo jurídico 
das políticas públicas, de “abertura do direito para a interdisciplinaridade” (BUCCI, 2006, p. 
2, apud BARROS e ZIVIANI, p.95). 

A regulamentação do PNC representa “a democratização ao acesso aos bens culturais e 
o reconhecimento de que somos um país multirracial, caracterizado pela diversidade regional 
e pluralidade étnica marcante” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000, p. 85). Ela consolida 
princípios e objetivos, define prioridades, estipula metas e delimita temporalmente, num 
espaço de dez anos, as ações que devem ser tomadas pelo poder público para a consecução 
de políticas públicas na área da cultura (idem, p.96). 

Para explicitar os objetivos e as bases da Lei, o MinC elaborou o caderno Diretrizes 
Gerais para o PNC, publicado em parceria com a Câmara dos Deputados, em dezembro de 
2007. Este foi revisado pelo Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) do MinC no ano 
seguinte e teve uma segunda edição atualizada, divulgada em agosto de 2008. As Diretrizes 
tornam-se o guia teórico e esquemático da lei em sua fase de elaboração. Segundo Calabre 
(2009, p.5):

Para a elaboração de políticas culturais, temos que possuir e tratar de maneira 
efetivamente diferenciada - os dados das práticas, da produção, do consumo, dos 
serviços, etc, pensando tais informações como essenciais para a construção de 
ferramentas de monitoramento da realidade. É fundamental não perdermos de vista 
que a lógica de produção das informações que se encontram atualmente disponível 
(IBGE, Banco Central, sociedades arrecadadoras, etc.), foi elaborada para atender às 
perguntas do governo, oriundas, na maioria das vezes, da área econômica. 

A autora adota a tipologia: “Indicadores de caráter setorial – música, teatro, museus, 
livro e leitura, etc. Indicadores de caráter transversal – emprego, empresas, gastos culturais, 
propriedade intelectual, comércio exterior de bens culturais, etc” (idem, 2009, p.6). Compreende 
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ainda a importância de indicadores quantitativos e pesquisas sobre hábitos culturais, políticas 
públicas de cultura, e busca referências em outras experiências. 

Ghezzi e Catelli (2013, p.1) apontam que “a tentativa de construção de indicadores 
representa uma resposta às questões de como a cultura pode contribuir, para além do 
desenvolvimento individual, para a redução da pobreza e para o crescimento econômico 
sustentável”. De acordo com os autores:

A França foi o país que mais prontamente assumiu a tarefa de produzir esses dados 
sobre as atividades culturais, criando, em 1959, o Ministério de Assuntos Culturais 
(posteriormente do Ministério da Cultura e da Comunicação). Em 1960 foi criado no 
âmbito desse ministério um serviço, que depois se tornou um departamento específico, 
para centralizar tais pesquisas: o Départément des Études, Prospective et Statistiques 
– DEPS11, que passou a realizar uma coleta sistemática e periódica de dados (p.2).

No Brasil a preocupação é recente, e, diferente da França, não temos uma série histórica 
que permita uma visão sistêmica da área da cultura. Para termos noção sobre o tema, até o 
final da década de 1990 não havia macroanálises sobre a vida cultural brasileira (idem, P.2). 
Encontramos um conjunto de indicadores de avaliação e monitoramento do quadro institucional 
e administrativo das cidades brasileiras. Entretanto, ainda que os dados não sejam coletados 
especificamente a partir das atividades e práticas culturais dos cidadãos, servem à área da 
gestão cultural porque expressam “não só a oferta e a qualidade dos serviços públicos locais 
como também a capacidade dos gestores municipais em atender às populações” (idem, p.3).

 O PNC indica:

5.2.2 Promover o monitoramento da eficácia dos modelos de gestão das políticas 
culturais e setoriais por meio do Sistema Nacional de Informações e Indicadores 
Culturais - SNIIC, com base em indicadores nacionais, regionais e locais de acesso e 
consumo, mensurando resultados das políticas públicas de cultura no desenvolvimento 
econômico, na geração de sustentabilidade, assim como na garantia da preservação e 
promoção do patrimônio e da diversidade cultural.  

5.2.3 Criar ouvidorias e outros canais de interlocução dos cidadãos com os órgãos 
públicos e instituições culturais (...); 5.3 Consolidar as conferências, fóruns e seminários 
(...); 5.3.1 Realizar a Conferência Nacional de Cultura pelo menos a cada 4 (quatro) 
anos (...);  5.3.2 Estimular a realização de conferências estaduais e municipais (...); 
5.3.3 Estimular a realização de conferências setoriais (...); 5.3.4 Apoiar a realização 
de fóruns e seminários (...) estimulando a inserção de elementos críticos nas questões 
e o desenho de estratégias para a política cultural do País; 5.4 Estimular a criação 
de conselhos paritários (...); 5.4.1 Fortalecer a atuação do Conselho Nacional de 
Política Cultural, (...) conselhos estaduais e municipais, como instâncias de consulta, 
monitoramento e debate sobre as políticas públicas de cultura  (pp.33-34).

Apesar da iniciativa do IBGE em 1999, apenas em 2004 foram firmadas as primeiras 
parcerias entre as instâncias competentes – IBGE, MinC e IPEA – para produzir bases de 
informações relacionadas ao setor cultural (idem, p.3). A pesquisa incluiu informações sobre 
diversidade cultural e territorial dos 5.564 municípios existentes no país. Os dados contribuem 
11  Pierre Bourdieu e Michel de Certeau, com os trabalhos “O amor pela arte” e “A invenção do cotidiano”, 
respectivamente, criaram as bases das pesquisas posteriores do DEPS, impondo-se ainda em nível internacional. 
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para o planejamento de políticas e estratégias orientadas para a melhoria da qualidade de vida 
da população (idem, p.4). Concluiu-se que o ideal seria: a existência simultânea de iniciativas 
que contemplem ao menos três níveis: a macroanálise, que informa os números da cultura; 
a análise setorial, que descreve setores específicos; e as análises qualitativas, que permitem 
compreender e interpretar a teia sociocultural nas quais as práticas estão inseridas (idem, p.5).

Os dados estatísticos são fundamentais à formulação de políticas públicas de cultura, 
mas são necessárias, além da regularidade na coleta desses dados, pesquisas qualitativas que 
captem as diversas dimensões da cultura (e não apenas a econômica) e as práticas culturais 
mais amplas da população. Por conta da diversidade as tradicionais pesquisas estatísticas de 
perfil de públicos precisam estar associadas às pesquisas etnográficas, efetivando observação 
sociológica do fenômeno das práticas culturais e dos públicos. As políticas culturais dos últimos 
anos foram elaboradas a partir do princípio de democratização do acesso à cultura. Entretanto, 
além da inclusão de setores sociais no campo da cultura, importa refletir a diversidade de 
padrões de cultura e sobre a existência de públicos diversos com práticas diversas (idem, 
pp.8-9).

Falar em práticas culturais e em gosto é pensar como determinadas predisposições são 
culturais e se reproduzem socialmente.  A categoria relacionada com a questão da reprodução 
em Bourdieu é a de habitus, que seria: 1. A interiorização, pelos atores, dos valores, normas 
e princípios sociais; 2. Sistemas de classificações que preexistem às representações sociais, 
ou seja, categorias que preexistem a interpretação do real. Resumidamente, habitus seria uma 
dessas dimensões impensadas que incorporam subjetivamente a estrutura objetiva, reproduzido 
através da rotina e se apresenta como social e individual: Refere-se a um grupo ou a uma classe, 
mas também ao elemento individual, onde o processo de interiorização implica internalização 
objetiva, que ocorre de forma subjetiva e não pertence exclusivamente ao domínio do indivíduo 
(idem, p.11). Em função de seu poder explicativo, as categorias analíticas constituem-se em 
importantes ferramentas para a investigação das práticas culturais de indivíduos e segmentos 
sociais, independentemente de suas origens nacionais. 

O PNC indica:

5.4.2 Estimular que os conselhos municipais, estaduais e federais de cultura promovam 
a participação de jovens e idosos e representantes dos direitos da criança, das mulheres, 
das comunidades indígenas e de outros grupos populacionais sujeitos à discriminação 
e vulnerabilidade social.  

5.4.4 Aumentar a presença de representantes dos diversos setores artísticos e culturais 
nos conselhos e demais fóruns dedicados à discussão e avaliação das políticas públicas 
de cultura, setoriais e intersetoriais, assim como de especialistas, pesquisadores e 
técnicos que qualifiquem a discussão dessas instâncias consultivas.  

5.5 Promover espaços permanentes de diálogo e fóruns de debate sobre a cultura, 
abertos à população e aos segmentos culturais, nas Casas Legislativas do Congresso 
Nacional, nas Assembleias Legislativas Estaduais, na Câmara Legislativa do Distrito 
Federal e nas Câmaras Municipais (p.34).
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A análise compreendeu o PNC como política inédita para cultura no Brasil, com aporte 
teórico e dados em interlocução com o conceito de intersetorialidade, pensando propostas e 
estratégias para gestão de políticas públicas culturais. Localizamos a questão do audiovisual, 
cinema e internet compreendendo os direitos culturais, que incluem a cultura digital, aproximando 
questões de gênero e étnico-raciais, a partir de dados de 2016 da ANCINE. Os dados ajudaram 
na formulação de cotas no edital lançado em 2018 com regulação da Agência. Entende-se que 
o tema foi inserido como consequência histórico-social de indicadores sociais e culturais, e 
identificados em articulação com as metas 21, 40,42 e 44 do PNC. 
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DESAFIOS A UM ESTUDO DE CASO NO 
CRUZAMENTO ENTRE POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO 

CULTURAL E MEMÓRIA SOCIAL: UM ESTUDO 
PRELIMINAR A PARTIR DO PARQUE ARQUEOLÓGICO 

DA SERRA DA QUEIMADA - OURO PRETO – MINAS 
GERAIS

Rodolfo Nazareth Junqueira Fonseca1

RESUMO2: Este artigo tem como objetivo problematizar as desafios e problemáticas 
metodológicas dos conceitos aplicados nas políticas de patrimônio cultural e de 
memória social diante de um estudo de caso no cruzamento entre as duas políticas. 
A relação simbólica, os usos e apropriações sociais e urbanos de bairros inseridos e 
vizinhos ao Parque Arqueológico da Serra da Queimada, Ouro Preto, Minas Gerais, 
mediados por um Ecomuseu e pela Arqueologia pública nos arredores periféricos 
da cidade Patrimônio Cultural da Humanidade.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Cultural, Memória Social, Nova Museologia, 
Ouro Preto.

INTRODUÇÃO

O presente artigo corresponde a fase inicial de pesquisa de campo do projeto 
de doutoramento em desenvolvimento no Programa de Sociologia da Universidade de 
Brasília – Unb (2018-21), o que inclui o levantamento de dados e problematizações 
iniciais e a preparação para o trabalho de campo. Por outro lado, vale destacar que 
este trabalho é um desdobramento teórico-prático do artigo apresentado pelo autor 
em 2017 no VIII Seminário Internacional Políticas Culturais – FCRB (FONSECA, 
2017). 

1  Doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília -  Unb (Bolsista CAPES – 
2018-21). Mestre pelo IPPUR-UFRJ (2006). Graduado e Licenciado em Ciências Sociais - UFMG 
(2003). Professor Universitário, Pesquisador, Produtor e gestor cultural, Consultor do Programa 
Pontos de Memória/IBRAM/OEI - MINC (2015-16), www.filmesderodolfofonseca.blogspot.com  - 
contatorodolfofonseca@gmail.com
2  Trabalho reformulado com contribuições de apresentação com outro título na 31a Reunião 
Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2018, Brasília/DF – 
Universidade de Brasília - Unb - GT 53. Políticas patrimoniais, conservadorismo político e os novos 
desafios da antropologia.

mailto:contatorodolfofonseca@gmail.com
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Este texto, dividido em dois momentos, tem como objetivo problematizar os conceitos e 
categorias do patrimônio cultural e da memória social, mais precisamente da Nova Museologia, 
em diálogo com as ciências sociais e tensionar sua aplicação ao estudo de caso sobre a criação 
e manutenção do Parque Arqueológico da Serra da Queimada, em Ouro Preto - MG. 

De fato, tanto na criação de museus quanto no estabelecimento de patrimônios culturais 
o poder político e econômico sempre andaram de mãos dadas. Por um lado, historicamente, 
a grande maioria dos museus tradicionais brasileiros foram fundados ou financiados através 
de dois caminhos, o privado ou público, associados ou não. Já o patrimônio cultural surgiu 
no Brasil como ação político-institucional de intelectuais posteriormente associados às forças 
políticas do Estado Novo, conjuntamente interessados em estabelecer origens e símbolos 
nacionais. 

Nesse sentido, não seriam os museus e o patrimônio cultural historicamente a representação 
dos ideais das elites sociais e políticas? Os museus tradicionais e patrimônios culturais são 
peças fundamentais para entendimento de períodos históricos, do ponto de vista de classes 
dominantes, ou da forma como representam a si mesmas, na relação com Estado, ou ainda 
em relação a bens culturais e artísticos de seu tempo.

Em contraponto, a este caráter restrito e elitista dos museus tradicionais a chamada 
Nova Museologia ou Museologia Social toma como base a capacidade e a importância da 
ação dos indivíduos ou comunidades na construção das instituições museológicas tal como 
Museus Comunitários. Nessa perspectiva, deixa-se de estudar os museus como um sistema de 
ideias em si mesmos e passa-se a considerá-los nas suas relações com a ação social.  Mesmo 
assim, a noção de Museu Comunitário é ainda um termo ou conceito em definição no campo 
das ciências humanas, debatido entre museólogos, pesquisadores acadêmicos, militantes da 
chamada museologia social e gestores culturais, e ainda pouco abordado do ponto de vista 
das ciências sociais (FONSECA, 2017).

Outra nova noção construída neste contexto é a concepção de patrimônio ambiental 
cultural que passa a incluir a cidade em seu sentido histórico e cultural e não apenas reconhecida 
em monumentos isolados, o que excluía inclusive o aspecto cultural e cotidiano, valorizando o 
projeto urbano de conjunto a partir da inter-relação com os outros elementos sociais e culturais 
do espaço urbano (CASTRIOTA, 2009).

Um museu tradicional seria composto de um edifício, uma coleção própria armazenada 
(de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural) e, por 
fim, um público. Já um Museu Comunitário ou Ecomuseu, que a rigor tem como características 
comuns de um território de atuação3, um patrimônio cultural compartilhado e uma comunidade 
envolvida4. Desta maneira, um museu comunitário não precisa necessariamente dispor de uma 
3  Museu cujas coleções (ou ações) são representativas de um território específico, mais ou menos vasto 
e cuja ligação a esse mesmo território se concretiza através de um conjunto de ações em articulação com a 
comunidade e outras instituições locais (Fonte: http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/4467) 
4  São oficialmente adotados pela Política Nacional de Museus em 2009, as noções de museu integral, 
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sede física, um acervo ou mesmo de um público. O público principal do Museu Comunitário 
ou Ecomuseu seria antes de tudo a própria comunidade (VARINE, 1987)5. 

Um patrimônio cultural tradicional toma como base as características monumentais, 
históricas e artísticas de um bem cultural, como se estas mesmas características não tivessem 
que ser imputadas para que este bem cultural fosse reconhecido como tal. Em contraponto, 
a concepção de patrimônio ambiental cultural ao incluir a cidade em seu sentido histórico e 
cultural pressupõe sua inter-relação com o espaço e o território das populações no entorno 
para assim reconhecer características sócio-históricas. 

Um conceito central na constituição da museologia social e no processo de trabalho 
dos Museus comunitários é a noção de Memória Social. Como afirma, Jô Gondar (2016), a 
memória social nos diz o que alguma coisa é no presente, no passado e no futuro, a despeito 
de qualquer mudança, e não se reduz a identidade e a representação. É simultaneamente, 
acúmulo e perda, arquivo e restos, lembrança e esquecimento (GONDAR, 2016). 

Há uma grande diversidade de museus comunitários no Brasil, inseridos em grupos 
sociais e contextos culturais muito diferentes, indígenas, quilombolas, de favela, rurais, dentre 
outros, e, claro, com motivações museológicas também diferentes. Como alguns exemplos: o 
Museu da Maré (Rio de Janeiro – Rio), o Museu Treze de Maio (Santa Maria – RS), o Museu 
Muquifu (Belo Horizonte – MG), Ecomuseu da Serra de Ouro Preto (Ouro Preto – MG), o 
Ecomuseu da Amazônia (Belém – PA) e a Rede Cearense de Museus Comunitários6.

Da mesma maneira que o conceito de Museu Comunitário, a Memória Social é ainda 
um termo ou conceito em definição entre diferentes campos de pensamento. Talvez não seja 
possível estabelecer um conceito suficientemente abrangente de Museu Comunitário, mas uma 
diversidade de pontos de vista entre profissionais da museologia, militantes da museologia 
social, acadêmicos, gestores culturais e comunidades, entre processos museais e práticas de 
museologia comunitária. 

PROBLEMATIZANDO A CIDADE, O MORRO DA QUEIMADA E O ECOMUSEU 
EM OURO PRETO

A partir deste segundo momento, pretende-se desenhar preliminarmente alguns dos 
caminhos e problemáticas metodológicas prévias ao desenvolvimento de um estudo de caso 

de museu de território/ecomuseu e museu comunitário, “relativizando o poder do especialista museólogo pelo 
compartilhamento das decisões com as lideranças comunitárias” (SCHEINER, 2012).
5 Não há um consenso entre museólogos de que haja uma tipologia específica para museus comunitários, 
partindo do ponto de vista que todo museu que se propõe a ter uma gestão participativa e inserida na comunidade 
local pode ser considerado um museu comunitário (FONSECA, 2017). 
6 A Rede Cearence de Museus Comunitários se define como composta por coletivos sociais, étnicos, entre 
indígenas, assentados, pescadores, profissionais, estudantes e ambientalistas de várias regiões do Estado do Ceará 
– Mais informações: https://museuscomunitarios.wordpress.com/ 

https://museuscomunitarios.wordpress.com/
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no cruzamento entre Políticas de Patrimônio Cultural e Memória social com características 
rurais, urbanas e de periferia de modo particular.

Tomo como exemplo de estudo de caso o processo social de implantação e desenvolvimento 
do Parque Arqueológico da Serra da Queimada, relacionado a 04 bairros7 do município de 
Ouro Preto, Minas Gerais, localizados nos arredores da cidade tombada. Trata-se de um projeto 
gestado desde 2005 com a participação da Prefeitura de Ouro Preto, as comunidades dos bairros 
envolvidos, a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP8, o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN, Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz e até o Ministério Público 
Federal, além de entidades religiosas, ONGs e associações de moradores. Juntamente ao projeto 
do Parque é desenvolvido o projeto Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, parte correspondente 
à museologia social do projeto de criação do Parque Arqueológico.

Em publicação apresentada no IV Encontro Internacional de Ecomuseus e Museus 
Comunitários, Yara Mattos (2012) afirma que em todos os bairros do Parque Arqueológico 
existem resquícios da ocupação urbanística de um próspero arraial minerador do início do 
século XVIII. Conhecido na época como Arraial do Ouro Podre ou Arraial do Pascoal, nome 
do comerciante português Pascoal da Silva Guimarães, que possuía em 1708 um grande 
número de escravos para trabalhar nas minas. O Arraial cresceu substancialmente no auge da 
exploração do ouro, e chegou a contar com aproximadamente três mil moradores, enquanto 
Vila Rica, antigo nome da cidade de Ouro Preto, passava por uma mudança urbanística, com 
a construção de pontes, chafarizes, abertura de ruas, e o surgimento de um comércio e certa 
organização administrativa (MATTOS, 2012).

Neste período, o rei D. João V institui a cobrança dos “quintos”, um imposto de 20% 
sobre o total do ouro produzido, criando conflitos na relação entre mineradores e a Coroa 
Portuguesa9. Em 1720, ocorre a revolta conhecida como “Revolta de Felipe dos Santos”, com 
revoltosos presos, entre eles o próprio Pascoal, que é deportado para Lisboa. Em consequência, 
o arraial do Pascoal é totalmente queimado e a população se refugia em outros locais da 
Vila. Segundo Yara Mattos (2012), “Conta a lenda que a “cidadela do Ouro Podre” ardeu 
em chamas por toda a noite, para servir de exemplo a quem ousasse desrespeitar a Coroa”, 
fazendo com que o lugar ficasse conhecido como “Morro da Queimada”. Após o declínio da 
produção de ouro, o local ficou em ruínas e abandonado por quase duzentos anos, somado 
ainda ao esvaziamento populacional de Ouro Preto, com a mudança da capital do Estado de 
Minas Gerais em 1897 para a cidade planejada de Belo Horizonte. 

7  Bairros de Santana, São João, Morro da Queimada e Morro São Sebastião, na periferia de Ouro Preto;
8 A UFOP é o principal agente social de promoção e manutenção de pesquisas e ações comunitárias no 
local, através do Depto. de Museologia / LAPACOM – Laboratório de Pesquisas em Arqueologia, Patrimônio, e 
Processos Museológicos Comunitários, como um Programa de Extensão, coordenado pela Professoras da UFOP, 
Dra. Yara Mattos e Dra. Márcia Arcuri.
9  Casas de Fundição são instaladas a partir de 1719 para fundição e marcação do ouro com o selo real, 
proibindo a circulação do ouro em pó ou pepitas.
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A necessidade de criação do Parque Arqueológico do Morro da Queimada surgiu sob 
a perspectiva de proteção de um patrimônio material aos poucos dilapidado, tanto pelo poder 
público local, quanto por parte da população (MATTOS, 2009). Procurava-se a proteção da 
moldura paisagística do conjunto de Ouro Preto, além de criar uma opção diferenciada de 
turismo fora do circuito tradicional tombado, com a melhoria da qualidade de vida e inclusão 
social das comunidades locais. 

Desta maneira, o Ecomuseu da Serra de Ouro Preto atua na função de mediador entre 
a população local do Morro da Queimada e o patrimônio arqueológico do Parque, assim 
como na relação com toda a cidade monumento de Ouro Preto, tendo o desenvolvimento 
da memória social daquela população como ferramenta de trabalho no reconhecimento do 
Patrimônio Cultural. 

Com esta finalidade, o Ecomuseu desenvolve desde 2007, projetos específicos, oficinas, 
encontros e ações de capacitação e mobilização comunitária nos bairros abrangidos pelo 
Parque, e, como museu de território, não possui sede física, um acervo armazenado ou exposto 
em determinado espaço, mas trabalha com acervos que são identificados e guardados pela 
própria população local. Por outro lado, são desenvolvidas visitas da população às ruínas do 
Parque baseado em concepções de Arqueologia Pública, como forma de publicizar e associar 
as pesquisas realizadas pela UFOP a memória social local e aos sentidos atribuídos pela 
população ao lugar. 

Imagem 1 – Delimitação do Sítio Arqueológico Morro da Queimada em relação a Pça Tiradentes, abaixo à 

esquerda – Ouro Preto – MG – Fonte: Google, elaboração LAPACOM –Museologia – UFOP

Tendo em vista, que o Morro da Queimada está situado nos arredores de uma cidade 
monumento, tombada como patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO em 1980, 
com características turísticas e universitárias, além de uma vida urbana típica de uma cidade 
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média nos arredores de uma região metropolitana (RMBH)10, há uma complexidade de fatores 
e dinâmicas urbanas a serem consideradas no desenvolvimento deste projeto de pesquisa.

Os atuais bairros da Serra de Ouro Preto, onde está situado o Morro da Queimada, 
formaram-se a partir de 1940 como parte das migrações urbanas do campo para as grandes 
e médias cidades até final dos anos 1980. Se na capital do Estado, Belo Horizonte, favelas 
e periferias se intensificaram a partir da segunda metade do século XX com imigrantes do 
interior do Estado, Ouro Preto recebia imigrantes da zona rural da região, ainda que em menor 
contingente. Ambas as comunidades viviam em condições urbanas precárias de moradia.  

Pouco antes da década de 40, se iniciaram no Brasil as políticas de preservação do 
patrimônio cultural, marcadas, sobretudo, com a criação do SPHAN, antigo Serviço Federal de 
patrimônio cultural, representado pelo atual IPHAN. Neste período, a política de patrimônio 
cultural brasileira se baseava no reconhecimento da monumentalidade de espaços e edificações, 
e reconheceu Ouro Preto, em 1932, como “monumento nacional” ou um símbolo do patrimônio 
histórico nacional (GONÇALVES, 1996), o que não considerava no mesmo patamar áreas e 
comunidades dos arredores da cidade. A criação do Museu da Inconfidência11 de 1938 a 1944, 
antiga cadeia da cidade, localizado na praça principal, é expressão deste processo. 

Os bairros da Serra de Ouro Preto são, desde então, um espaço urbano a margem da 
cidade monumento de Ouro Preto, bairros cujo reconhecimento como parte integrante da 
história local está ainda em processo de construção com a criação do Parque Arqueológico 
do Morro da Queimada, cuja mediação com a população local cabe ao Ecomuseu da Serra 
de Ouro Preto.

10  Ouro Preto tem população estimada em 74.356 habitantes (IBGE – 2016), a 100 km de Belo Horizonte, 
saída sul e acesso através da BR-040, nos arredores do Colar de cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
11  O Museu da Inconfidência foi criado por meio de um decreto-lei federal e inaugurado em 11 de agosto de 
1944. Segundo dados do IBRAM, recebeu 156.570 pessoas em 2016. (Fonte: http://www.museudainconfidencia.
gov.br)

http://www.museudainconfidencia.gov.br
http://www.museudainconfidencia.gov.br
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Imagem 2 – Sítio Arqueológico Morro da Queimada em relação aos bairros da Serra de Ouro Preto acima– Ouro 

Preto – MG – Fonte: LAPACOM – Museologia – UFOP

Em contraponto, a atual dinâmica urbana de Ouro Preto é bastante agitada como toda 
cidade turística, incluindo a visita diária de centenas de turistas brasileiros e estrangeiros. Ouro 
Preto recebe ainda cerca de 30 eventos fixos anuais de médio e grande porte, que ocupam 
espaços públicos e ruas como o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, a Mostra de 
Cinema de Ouro Preto - CINEOP, o Festival Internacional Tudo é Jazz, além de dezenas de 
festas religiosas e populares, com destaque para a Semana Santa e festas populares como 
Cavalhadas e o Carnaval de Ouro Preto. Apesar do controle dos órgãos de patrimônio cultural, 
a cidade sofre urbanisticamente com o tráfego de veículos e o impacto de alguns eventos. Em 
paralelo, a cidade conta com a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, uma universidade 
federal estruturada, que possui mais de 12.000 alunos originários de diferentes cidades de 
Minas Gerais e do Brasil, 50 cursos de graduação, repúblicas estudantis e um campus próprio, 
este fora da parte tombada da cidade.
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Imagem 3 - Exibição de filme na Mostra CineOP – Pça Tiradentes – Fonte: Universo Produções

Este apontamento nos situa diante do primeiro desafio metodológico ao desenvolvimento 
da pesquisa, que corresponde em situar adequadamente os bairros da Serra de Ouro Preto em 
seu contexto social mais amplo. 

Como os bairros da Serra de Ouro Preto podem ser situados social e culturalmente nos 
arredores de uma cidade monumento, que é ao mesmo tempo turística e universitária, além 
de uma cidade média nos arredores de uma região metropolitana? 

Todos estes são aspectos a serem levados em conta para entendermos os costumes, 
as práticas, campo de possibilidades e limitações da inserção da população destes bairros na 
cidade de Ouro Preto. Estamos falando, obviamente, do cotidiano, das vivências e demandas 
de uma população urbana, com práticas e memórias rurais, que supostamente vive o modo 
vida urbano de maneira própria numa periferia que tem o patrimônio cultural como centro. 

A partir disso, podemos questionar: quais as especificidades e decorrências deste suposto 
modo de vida urbano próprio? Que relações, usos e contra usos sociais são estabelecidas 
com o patrimônio cultural para vivenciar a cidade de Ouro Preto? Não há respostas simples e 
imediatas para estas questões, mas será importante perceber ao longo do trabalho de campo 
como as diferentes dinâmicas, períodos e eventos afetam este suposto modo de vida urbano 
próprio, cujo o patrimônio cultural é a referência central. 
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Imagem 4 - Placa turística na entrada de Ouro Preto indica o Parque Arqueológico do Morro da Queimada e os 

bairros de Morro São João e Morro Santana – Foto: autor

Por outro lado, é importante destacar que este projeto de pesquisa não tem como 
objetivo pesquisar a história colonial de Ouro Preto, nem o acervo arqueológico ou histórico 
do Parque em si, ou mesmo estudar os efeitos do turismo em cidades históricas. 

Assim, um terceiro desafio metodológico é distinguir o enfoque da pesquisa de outros 
possíveis enquadramentos disciplinares comuns a pesquisas sobre cidades patrimonializadas. 
Para esta pesquisa importa as relações, os usos e apropriações sociais e urbanos da comunidade 
local sobre o patrimônio de Ouro Preto através da mediação do Museu Comunitário e os 
impactos da criação do Parque Arqueológico.

Entende-se aqui como mediação, métodos, linguagens e instrumentos sociais utilizados 
pelo Museu Comunitário e a Arqueologia pública para sensibilizar, envolver e instrumentalizar 
a comunidade a se relacionar com o acervo arqueológico e a desenvolver sua própria memória 
social na relação com a história da cidade. Já como impacto, entende-se como os efeitos 
positivos, ou mesmo negativos, produzidos pela criação do Parque Arqueológico no cotidiano, 
representações e na memória social da população local.

Considerando que uma parte das ruínas do Parque Arqueológico da Serra da Queimada 
se localiza dentro de áreas habitadas pela população dos bairros da Serra de Ouro Preto é de 
fundamental importância reconhecer e valorizar não apenas a dimensão histórica das ruínas, 
mas a dimensão cotidiana destes espaços para os moradores como lugares de vivência da 
cidade. Tratam-se de espaços que relacionam seus lugares de moradia ao patrimônio valorizado 
de Ouro Preto, em contraposição à visão de espaço abandonado e de incompletude denotada 
a princípio pela ideia de ruína. 
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Imagem 5 - Ruína dentro de bairro da Serra de Ouro Preto com casa ao fundo  – Foto: Autor

Imagem 6 – Detalhe de ruína no bairro da Serra de Ouro Preto com casa próxima – Foto: Autor

Desta maneira, ao mesmo tempo em que se apreende processos históricos mais amplos, 
vislumbrando a cidade de Ouro Preto como uma cidade colonial inserida na vida e dinâmica 
urbana moderna, é necessário também reconhecer adequadamente as especificidades da 
cidade sem reificá-las ou superestimar os efeitos dos processos comunitários, patrimoniais e 
museológicos estudados.
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Imagem 7 – Bairros do Ecomuseu - Itinerários Afetivos - mapa mental realizado pela equipe e comunidades 

do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto – Foto: Autor

Nessa direção, vale problematizar também como se estabeleceria no ponto de vista da 
população, a impressão de que a memória do Morro da Queimada / bairros da Serra de Ouro 
Preto passa a ser valorizada somente com e a partir da criação do Parque Arqueológico. Ou 
ainda, de que maneira a criação do parque arqueológico não representaria a imposição de uma 
memória não apenas anterior, mas que pode ser alheia ou indiferente às próprias comunidades.

Na sequência, cabe um quarto desafio metodológico. A aplicação do conceito de 
comunidade enquanto um sentido ou significado comum acionado e correspondente a própria 
população estudada. Isto, considerando que o conceito de comunidade, é comumente usado 
nas ciências sociais como mero equivalente ao conceito de aglomeração urbana ou mesmo de 
região em uma cidade. Assim, o conceito precisa corresponder ao sentido dado na afirmação 
de um ponto de vista social, político e cultural de uma sociedade, e não exterior a ela, de 
maneira a permitir a representação de sua cultura, identidade e memória social próprias.

Por fim, o quinto e último desafio metodológico é a elaboração de como colocar-se 
em campo como pesquisador, uma posição a ser construída tanto na relação com a população 
local quanto nas relações político-institucionais estabelecidas, construindo uma posição de 
independência e com cooperação profissional, combinada ao distanciamento e estranhamento 
necessários no desenvolvimento da pesquisa. 

Como toda preparação para um trabalho de campo demanda, sempre são suscitadas 
mais questões em aberto do que suposições assertivas. Assim, podemos questionar: quais os 
potenciais de um Museu comunitário na reconstrução e ressignificação da memória social de 
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uma comunidade periférica ao patrimônio cultural centralizado de uma cidade monumento? 
Quais as limitações e efeitos das lógicas da Museologia social e do Patrimônio Cultural nestas 
comunidades? 

Um estudo preliminar de preparação para um trabalho de campo é fundamental para 
trazer apontamentos iniciais e clarificar inquietudes, porém apenas a vivência junto aos atores 
sociais estudados pode oferecer não apenas respostas mas novas perguntas que guiarão esta 
pesquisa. Trata-se de buscar a ação e dos sentidos sociais articulados pelos Museus comunitários 
ou do Ecomuseu estudado na relação com a comunidade dos bairros do Serra de Ouro Preto, 
e destes na relação com a cidade tombada, antes e depois da criação do Parque Arqueológico 
do Morro da Queimada.
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POLÍTICAS CULTURAIS EM FOCO: ANÁLISE DAS 
PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS DE PRESERVAÇÃO 

DO PATRIMÔNIO CULTURAL VIA PROJETO DE 
REQUALIFICAÇÃO DE SÃO CAETANO DA MOEDA 

(MG)
Igor Cândido Costa1

René Lommez Gomes2

RESUMO: O inventário participativo é uma ferramenta inovadora de registro 
do patrimônio cultural que anseia por metodologias sensíveis que possam fazer 
um levantamento, análise e divulgação do patrimônio. O Patrimônio Cultural da 
Serra da Moeda em MG possui um projeto de gestão e preservação do patrimônio, 
desenvolvido pelo Escritório Oficina da Casa Arquitetura, em parceria com a 
Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais. Foram realizadas por meio de um projeto de intervenção a proposição do 
uso do inventário participativo e as práticas museológicas. O presente trabalho irá 
debater a performance do museólogo como mediador de transformações das práticas 
de educação e significação do sítio histórico em questão, enfatizando ações práticas 
e exercícios executados ou planejados para o projeto, em prol da construção e debate 
de novas políticas públicas culturais.

PALAVRAS-CHAVE: termo de ajustamento de conduta, políticas culturais, 
patrimônio cultural, metodologias museológicas

INTRODUÇÃO

Os profissionais engajados na proteção e comunicação do patrimônio, como 
o Museólogo, contribuem para a plena análise das questões que regem o contexto 
patrimonial e para a ampliação do diálogo sobre sua importância junto à sociedade. 
O exercício da função social de agente cultural pode ser considerado como uma 

1 Igor Cândido Costa, graduação em Museologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Atualmente é mestrando em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). igorcandidoc@gmail.com 
2 René Lommez Gomes, graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, 
mestrado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor na Universidade Federal de 
Minas Gerais. Atualmente atua como professor do Departamento de Teoria e Gestão da Informação na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nos cursos de Museologia e Biblioteconomia. rene.
lommez@gmail.com
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característica sólida deste tipo de profissional, que se envolve na cadeia da produção cultural 
correlata à salvaguarda, à significação e à promoção do patrimônio cultural. A análise das 
potenciais funções de agente cultural e profissional do patrimônio a serem exercidas pelos 
museólogos, bem como das técnicas e dos olhares específicos que este profissional aporta ao 
campo, como a discussão do papel das políticas culturais no Brasil, é o ponto central deste 
processo investigativo, realizado no projeto de requalificação do patrimônio cultural do 
município de São Caetano da Moeda em Minas Gerais. 

Para o desenvolvimento do processo, foi tomado como caso a ser estudado o projeto 
“Patrimônio Cultural da Serra da Moeda - Subprojeto Gestão Patrimonial das Ruínas de São 
Caetano da Moeda (Moeda, MG)”, desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais 
em parceria com a Oficina da Casa e o Ministério Público Estadual de Minas Gerais. O projeto 
visa a implantação de medidas inovadoras de gestão do patrimônio material e imaterial da 
localidade em que se encontra um expressivo conjunto de bens culturais de natureza histórica, 
arqueológica, social e natural, cujo uso e preservação podem ser aprimorados por meio de 
um sistema integrado de gestão, articulado a partir de um conjunto de ruínas de edificações 
do século XVIII.

O escritório “Oficina da Casa” é responsável pelo planejamento e gestão de projetos 
arquitetônicos e, muitos deles, são de cunho patrimonial e museológico. O escritório desenvolve 
projetos de intervenção, sobretudo de consolidação e restauro, em edificações reconhecidas 
como de valor cultural ou patrimonial, a partir de uma perspectiva de atuação que preconiza 
o planejamento simultâneo da conservação física do bem a partir de seus usos 

sociais, notadamente seus usos patrimonial e museal. Por esta razão, seus projetos 
são concebidos e desenvolvidos por meio da articulação de equipes interdisciplinares, que 
incluem profissionais dos campos da arquitetura, patrimônio cultural, arqueologia, história, 
turismo e museologia. Entre as diversas instituições e entidades parceiras da empresa, estão a 
Fundação Alexander Brandt, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais e a Universidade 
Federal de Minas Gerais – que, em grande medida, se responsabiliza pela gestão conceitual 
de parte dos projetos, por meio da constituição de equipes compostas por docentes e discentes 
de diversos cursos. 

Por meio do contato com um dos projetos desenvolvidos pela Oficina da Casa, em 
parceria com equipes da UFMG (sediadas na Escola de Ciência da Informação, Escola de 
Arquitetura e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas), realizado durante o projeto de 
conclusão do curso de graduação em Museologia e atualmente no Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação, foi possível o desenvolvimento dos seguintes processos:

•	 Reconhecimento do projeto “Patrimônio Cultural da Serra da Moeda - Subprojeto Gestão Patrimonial 

das Ruínas de São Caetano da Moeda (Moeda, MG)” como um tema para acompanhamento, estudo e 

análise; 
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•	 Reconhecimento do desequilíbrio existente entre a alta demanda de projetos de cunho museológico por 

instituições e empresas, como as envolvidas, e a baixa oferta de profissionais da área da museologia 

que compreendem as políticas culturais brasileiras e se preparam para atuar na produção e qualificação 

de projetos culturais de intervenção em bens patrimoniais imóveis, desde o plano estrutural até a parte 

executiva desses processos;

Atualmente o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) apresenta-se como política 
cultural de cunho público utilizada, também, para a proteção do patrimônio cultural brasileiro 
em casos que a localidade no qual as memórias sociais e culturais, paisagens naturais e culturais, 
biomas, culturas populares materiais e imateriais e tudo que envolve a organização, construção 
e perpetuação de uma comunidade local pode estar em risco de sofrer danos irreversíveis. 
Estes casos podem ser exemplificados quando empresas, residentes em localidades como a de 
São Caetano da Moeda, utilizam-se dos recursos naturais para exploração. A partir disso, as 
empresas são notificadas por entidades como o Ministério Público Estadual que acompanham e 
determinam que as empresas exploradoras locais retornem por meio de projetos de requalificação 
ambiental, cultural e social, os danos sofridos durante as ações de exploração.

Entretanto, em qual medida podemos avaliar a eficácia deste tipo de medida utilizada 
em casos que o patrimônio encontra-se em outros contextos sociais que o coloquem em  estado 
emergencial ou substancial de auxílio do poder público para com a coisa cultural? Isto é, as 
políticas culturais públicas estão subsidiadas somente via TAC? As autarquias responsáveis 
pelo campo museal e patrimonial brasileiro estão aptas para atender às demandas sociais 
dispostas pelos estados e municípios? É importante observar em quais condições as entidades e 
responsáveis pelo setor público podem contribuir para a elaboração de novas medidas e porque 
não leis provedoras de ações afirmativas que gerem novas formas de mediar e salvaguardar 
o patrimônio cultural.

No tocante ao projeto “Patrimônio Cultural da Serra da Moeda - Subprojeto Gestão 
Patrimonial das Ruínas de São Caetano da Moeda (Moeda, MG)”, percebeu-se que a exploração 
mineral atuante no local gerou a necessidade de existência de projetos de intervenção no sítio 
histórico de São Caetano da Moeda. Este projeto, demandado por ação do Ministério Público 
Estadual, coordenado pela Oficina da Casa e gerido pela Fundação Alexander Brandt, está 
sendo executado com recursos provenientes de um Termo de Ajustamento de Conduta destinado 
à correção da atuação da mineradora Gerdau, em decorrência da medida de compensação 
ambiental, além de recursos próprios da mineradora que optou por financiar diretamente algumas 
ações. As medidas de compensação são postas pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 
decorrência da responsabilização de empreendimentos causadores de consideráveis impactos 
ambientais e seus respectivos prejuízos causados ao meio ambiente (Lei Federal nº 9.985/00).

O território de atuação do projeto compreende um conjunto de ruínas históricas (séculos 
XVIII e XIX) identificadas na região, um conjunto de sítios arqueológicos compostos por 
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assentamentos indígenas de períodos pré-coloniais e coloniais (descobertos e identificados 
pelas equipes do projeto) e uma área de preservação ambiental composta pelo Monumento 
Natural Estadual Serra da Moeda e por zonas de acautelamento de seu entorno. A gestão e o 
uso dos bens culturais locados na região perpassa, portanto, áreas conservadas pelo processo 
de tombamento e, também, toda uma região dotada de terrenos acautelados pelo município, 
mas que são de propriedade privada. Nestes terrenos, vivem moradores de média a baixa 
renda que vêm reivindicando o uso econômico destas terras, em detrimento de seu resguardo 
patrimonial, gerando temores quanto aos processos de preservação da área propostos por 
instituições públicas.

O MUSEÓLOGO COMO INTERLOCUTOR NO PROCESSO DE CONCEPÇÃO 
DE METODOLOGIAS MUSEOLÓGICAS INOVADORAS

O povoado de São Caetano da Moeda, localizado em Minas Gerais, possui significativa 
história relacionada à economia da mineração e à exploração aurífera iniciada pelos portugueses 
no último quartel do século XVIII.  Na região, havia se desenvolvido um método para burlar 
a cobrança dos impostos vigentes sobre a circulação do ouro, por meio da construção da Casa 
da Moeda falsa 1, que era uma casa de fundição ilegal de moedas e barras de ouro. Este local 
estava sobre o comando de Ignácio de Souza Ferreira e envolvia grupos de negros e portugueses 
inseridos nas redes mundializadas do comércio do ouro. A casa de fundição esteve de pé até 
1731, quando foi invadida por ordem do Ouvidor-Geral da comarca do Rio das Velhas. Naquele 
momento, Ignácio de Souza e seus funcionários foram presos e o sistema se desarticulou. 
Restaram nesse local as ruínas desse empreendimento, que contam essa história por muitas 
gerações de moradores da região e se constituem como um grande bem patrimonial local.

A partir deste contexto, atualmente, São Caetano da Moeda, distrito de Moeda (MG), 
foi identificado, previamente, pela equipe permanente do projeto, como território prevalente 
de um conjunto de bens históricos e culturais, que inclui:

•	 Conjunto remanescente da “Casa da Moeda” (ou fábrica clandestina de moedas), no sítio de Boa Vista 

do Paraopeba que se manteve em funcionamento até 1731;

•	 Caminho de acesso e suas guardas advindas do calçadão de São Caetano;

•	 Amplos sítios e vestígios arqueológicos portugueses e luso-brasileiros;

•	 Memória coletiva das famílias remanescentes de São Caetano da Moeda;

•	 Saberes tradicionais envolvidos nos fazeres gastronômico, artístico e cultural.

A localidade de São Caetano da Moeda se faz presente como possível elo construtor 
da história do Estado de Minas Gerais perante a estas características já levantadas pelos 
técnicos envolvidos na iniciativa preservacionista, sendo estes vestígios antropológicos, 
biológicos e de cunho histórico, apresentados pela própria comunidade por meio das suas 
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memórias ou vivências. As estórias que fazem parte do enredo central dispõem de sujeitos 
e edificações que podem ser consideradas como parte de memórias ditas clandestinas, por 
não serem compartilhadas de forma ampla pela história oficial. Por isso, a investigação 
comunitária e participativa, proposta por este projeto, amplia e promove o pleno registro 
destes dados sociais, que serão transpostos no documento patrimonial, para que sejam fontes 
de pesquisa da academia, do poder público para implementação de novas políticas culturais 
e, consequentemente, considerados referência no que tange à conceituação e a dita veracidade 
dos fatos históricos pertencentes aos manifestos públicos-sociais.  

Durante as etapas de trabalho de campo, das quais resultou o reconhecimento e 
identificação da problemática que envolve o patrimônio cultural em São Caetano e o campo 
das políticas culturais brasileiras, foi possível investigar as demandas culturais da comunidade 
local.  As crianças, adolescentes, adultos e idosos, moradores da região, de forma diversificada, 
anseiam cada vez mais a compreensão e a aproximação do conjunto patrimonial que os cercam, 
ou seja, as necessidades e possibilidades fazem parte do processo de busca pela ocupação e 
uso do espaço pelas pessoas. A participação nas reuniões comunitárias exemplifica a emoção 
patrimonial que rege aquela região, pois, mediante a medida protetiva do Ministério Público em 
acautelar a localidade, é determinado que, a partir de certa demarcação, o conjunto territorial 
está protegido para que ocorra a preservação biológica enquanto o projeto de compensação 
ambiental está em vigor. 

O esclarecimento da necessidade desta tomada de decisão e de todo o enredo que 
percorre o projeto de gestão e preservação do patrimônio histórico e cultural de São Caetano 
está posto em diálogo com os moradores. Porém, a participação do profissional museólogo 
pode contribuir de forma estratégica ao processo de mediação quanto às perspectivas de 
ocupação e proveito cultural e social do cenário patrimonial atual.

A exaltação e comunicação dos bens patrimoniais dispostos na região necessitam de 
uma abordagem mais efetiva, via apoio do poder público, quanto à identificação, análise e 
extroversão dos dados recolhidos, para que o patrimônio seja reconhecido de plena consciência 
pelos seus produtores: a comunidade que o cerca, entre outros casos específicos. Sendo assim, 
a proposição de um plano estratégico de ações de preservação do patrimônio cultural, composto 
por oficinas integradoras, permite discutir os conceitos contemporâneos da Museologia, que 
visam instigar, mediante o inventário participativo, a participação da sociedade nos processos 
decisórios de preservação e comunicação do patrimônio cultural brasileiro.

A execução desta proposta permite que os sujeitos locais apresentem e proponham um 
debate sobre o bem, contemplando em primeira instância a própria comunidade e, em seguida, 
as entidades públicas, pensando nas tratativas que envolvem as políticas culturais e suas 
devidas instâncias e, analisando que estas organizam uma sociedade, como os órgãos públicos. 
O objetivo é que este tipo de instrumento auxilie nas tentativas de angariar a participação e 
envolvimento das comunidades no fomento da preservação do patrimônio, por meio da ação 
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das instituições reguladoras do setor cultural, como o Ministério da Cidadania, Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo de MG, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais (IEPHA/MG), Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), entre outros.

Os órgãos reguladores e provedores de políticas culturais de proteção e promoção 
do patrimônio surgem como alternativas substanciais no decorrer de processos em prol da 
sustentabilidade do bem patrimonial existente. Deste modo, o inventário participativo está 
relacionado como um instrumento guia em busca de organização do conhecimento cultural e 
social para obter oportunidades de reconhecimento e financiamento das práticas patrimoniais 
em vigor. Ações como Pontos de Cultura, Mais Educação, ICMS do Patrimônio Cultural de 
MG, Lei Federal de Incentivo à Cultura - ROUANET, Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
de MG, editais de modernização de museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) 
entre outras, corroboram que, após o trabalho de documentação do patrimônio cultural - o 
qual irá evidenciar as múltiplas referências culturais -, seja possível a submissão de projetos 
e a ampliação do diálogo com os setores públicos para que seja ampliado o apoio para a 
comunicação, democratização e acessibilidade cultural e social destes bens também de cunho 
nacional. 

A museologia e todos os seus processos teóricos e metodológicos comprovam a 
importância do profissional museólogo nas oportunidades profissionais como um interlocutor 
direto em prol dos processos sociais e culturais que regem a nossa sociedade, isto é, o campo 
museal e das políticas culturais é consolidado por atos representativos que visam dar a voz 
para o meio social. Os museólogos e as museólogas necessitam estar atentos a cada expressão 
coletiva de cunho cultural que os cerca, pois, visto o meu percurso acadêmico e profissional, 
alinhado a todas às atividades realizadas do projeto aqui em estudo, foi possível identificar 
a principal característica do ofício desta área: a oportunidade de construir, juntamente com 
as diversas vozes, memórias e vivências e ações afirmativas que estejam, de fato, ao alcance 
de todos. Neste caso, é fundamental a existência de políticas culturais que corroborem para 
intervenções preventivas do âmbito da preservação, promoção e democratização do acesso 
à cultura, que é composta no patrimônio cultural material e imaterial brasileiro ou a nível 
internacional. 

A oportunidade de propor um planejamento estratégico para a preservação do patrimônio 
cultural de São Caetano da Moeda amplia a perpetuação do ofício museológico no cenário 
patrimonial mineiro e integra as ações gerenciais que comportam a gestão do patrimônio 
e a participação direta do museólogo durante todo o processo. A análise prévia de toda a 
organização de um enredo preservacionista, como o de São Caetano, foi analisada por meio 
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de um plano de ação estratégica, a fim de que a proposta museológica submetida esteja em 
contato com a produção e organização teórica e prática do campo. 

Sendo assim, as metodologias de pesquisa e de prática do ofício museológico, como 
a socio-poética, importante elemento construtor de ações participativas e colaborativas, no 
que tange à construção de propostas que são do interesse social, serão colocadas a partir da 
seguinte temática: o inventário participativo como instrumento político, tendo em consideração 
a organização e promoção de um determinado patrimônio cultural material e imaterial, por 
meio do movimento popular, posto pelas múltiplas comunidades distribuídas pelos municípios, 
entre outras demandas sociais do campo do patrimônio. 

Concordando com essa postura dialógica, a Sociopoética transpõe para dentro da 
pesquisa o dispositivo do grupo-pesquisador. Assim na pesquisa, sociopoética, os 
pesquisadores oficiais se transformam em facilitadores de oficinas e convidam o 
público-alvo a se tornar copesquisadores de um tema-gerador, a partir de uma negociação 
conjunta. Os que aceitarem o convite passam a investigar com o pesquisador-facilitador 
e a participar, com poder de decisão compartilhado, de todo o processo de pesquisa, 
inclusive da análise dos dados e da socialização da investigação. (PETIT, 2002, p.22-
23).

O inventário participativo é concebido como um importante documento patrimonial, 
que é designado para funções importantes de organização do patrimônio, como a identificação 
e registro sensível do bem patrimonial com o intuito de salvaguardar e, logo, perpetuar, através 
de ações táticas que envolvam programas de conservação e preservação do patrimônio, o 
saber presente nas propriedades materiais ou imateriais da cultura. O IPHAN possui, em 
sua organização metodológica de atividades, o uso do inventário para os procedimentos de 
salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial brasileiro. A publicação disponibilizada 
pela entidade apresenta a ferramenta para ampliar as possibilidades investigativas do patrimônio: 
“Inventariar é um modo de pesquisar, coletar e organizar informações sobre algo que se quer 
conhecer melhor. Nessa atividade, é necessário um olhar voltado aos espaços da vida, buscando 
identificar as referências culturais que formam o patrimônio do local.” (IPHAN, 2016, p. 7).

Este referencial teórico serviu como base para a compreensão do Estado Brasileiro 
perante o patrimônio cultural existente e como as autarquias direcionadas para a proteção 
e promoção dos bens culturais estão se organizando para a criação de políticas públicas 
que possam abarcar as demandas sociais. O manual de instrução do registro patrimonial 
disponibilizado pelo IPHAN consolida as metodologias museológicas e de outras categorias 
que já atuavam no setor do patrimônio anteriormente a sua publicação. 

A função do inventário pode ser percebida ao longo das ocorrências históricas que 
permeiam a sociedade, por meio da distribuição dos modos de saber e fazer deste instrumento 
representante do registro memorial de determinados campos da memória. 
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As características que irão compor o documento visam estar alinhadas com as 
especificidades no qual se compõe o patrimônio, isto é, a sua função necessita lançar os 
dados de acordo com a transcrição dos fatos históricos revelados pela sociedade. As questões 
que ajustam o processo de concepção e realização do inventário promovem os critérios de 
estruturação e construção do conhecimento que, em seguida, serão compartilhados com toda 
a sociedade. 

Con relación a los criterios utilizados y a su aplicación, debemos además referir que 
cada una de las opciones tomadas están guiadas por un objetivo común: construir la 
historia del inventario de Patrimonio Cultural en su dimensión inmaterial, desde el 
reconocimiento que merece como sistema de estudio, protección, difusión y valorización 
de los bienes que hemos creado a lo largo de nuestra Historia (QUEROL, 2011, p.75). 

A proposta realizada durante o desenvolvimento do projeto de intervenção está relacionada 
com estas metodologias de preservação do patrimônio, pois, busca por meio da discussão dos 
métodos teóricos e prático apresentar uma proposta de intervenção para o território patrimonial 
de São Caetano da Moeda e ampliar a discussão do meio social como participantes das ações 
de desenvolvimento de políticas culturais. Em vista disso, o inventário participativo favorece 
os processos colaborativos que estão em torno da salvaguarda do patrimônio e reitera o 
compromisso de entidades públicas a requererem determinada sensibilidade ao estarem em 
diálogo constante com os profissionais, considerando-se as modificações que ocorrem com 
o patrimônio e analisando os diferentes contextos em que cada um está inserido.

Após a participação de reuniões multidisciplinares com profissionais da área de 
patrimônio e a sociedade local, leitura e análise de projetos museológicos, proposição de 
oficinas para a confecção do inventário participativo, execução de visitas orientadas in loco 
e o desenvolvimento de reflexões para elaboração de um plano de intervenção relacionado à 
preservação, gestão e mediação do patrimônio local, a indagação quanto à problemática em 
torno de ações a serem realizadas junto à comunidade de São Caetano da Moeda se expandiu. 

Logo, as ferramentas exibidas para a concepção do inventário participativo foram 
o plano de aula ou ementa da oficina, a ficha de preenchimento do inventário e referências 
bibliográficas sobre a temática. Neste caso, o plano de aula foi concebido como proposta 
inicial, pensando-se que esta iniciativa será dialogada com os profissionais envolvidos no 
projeto e a comunidade local. Para isto, foram considerados os anseios da comunidade por 
meio das reuniões comunitárias realizadas e as ações já realizadas pela equipe atual do 
projeto. Pensando que a comunidade de São Caetano possui um grupo diverso de pessoas, 
como crianças, jovens, adultos e idosos, a oficina foi concebida para que haja a participação 
total desses grupos etários e a coleta dos dados seja completa.

Desta forma, o plano de oficinas baseia-se no contato direto com os moradores e possui 
a gentileza de propor atividades que possam ser concebidas por todo o grupo envolvido. No 
que diz respeito à seleção dos participantes, é relevante citar a importância da concepção 
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de um edital de chamamento público dos moradores, em parceria com alguns órgãos locais, 
como a Prefeitura de Moeda, Paróquia local e a Secretaria Municipal de Educação, Turismo 
e Cultura. Logo, a participação de uma equipe transdisciplinar estará presente durante os 
processos de coleta e análise de dados, pois processos investigativos como o que está sendo 
proposto, é fundamental o fortalecimento de toda a cadeia em prol da promoção do patrimônio 
cultural brasileiro.

O projeto de preservação e gestão do patrimônio comunidade de São Caetano da 
Moeda concebe-se como um exemplo factual da realidade do campo museológico brasileiro, e, 
assim, o distrito configura-se e afirma-se como oportunidade de atuação e representatividade 
quanto ao ofício museológico e corrobora para o desenvolvimento da área perante o Termo de 
Ajustamento de Conduta. A participação direta no território suscitou vários questionamentos 
quanto ao desenvolvimento e a reflexão sensível de propostas relacionadas à gestão, educação, 
musealização e entre todos os fatores que permeiam a ação museológica em diferentes contextos 
do patrimônio e de outras plataformas culturais que estão compartilhadas conosco no Estado 
brasileiro. 

CONCLUSÃO

O museólogo, atualmente, é um profissional, assim como os demais trabalhadores 
brasileiros, representantes de um movimento de resistência perante as tomadas decisórias que 
estão sendo postas para o nosso país e, por que não, do mundo. Ressalto que a empatia com 
as emoções que tomam a frente o patrimônio cultural é uma característica fundamental para 
a atuação e, logo, reconhecimento dos profissionais desta área. A sensibilidade museológica 
é o que poderá ampliar a categoria museológica nos municípios brasileiros e respectivamente 
a notoriedade da relevância de estar em contato com os poderes públicos e seus respectivos 
espaços de desenvolvimento de políticas culturais que estejam alinhadas com a adequação 
das demandas individuais de cada eixo patrimonial existente no estado brasileiro.

A memória social desafia os responsáveis pela preservação, conservação e gestão 
das heranças patrimoniais no contexto contemporâneo, sendo esses da área de Museologia, 
História, Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis e demais, uma vez que os interesses 
econômicos e políticos percorrem os caminhos destes profissionais que visam o compromisso 
pela historicidade e os envolvidos no processo, no caso, a sociedade. Tais questões apresentam-
se por meio de planos de intervenções como a patrimonialização em que os profissionais 
se envolvem para tratar das problemáticas envolvidas no processo de reconhecimento e 
institucionalização por intermédio de políticas públicas e juntamente com a comunidade 
local vigente. Além disso, a questão dos percalços enfrentados pelos profissionais envolvidos 
na historicidade também se relaciona com o processo de musealização, ação em que o bem 
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patrimonial adquire valor e atribuição ao processo de salvaguarda que compõem as práticas 
de preservação e comunicação do bem de acordo com a realidade museológica vinculada.

Para LIMA (2012), a relação contemporânea entre o Patrimônio e a Museologia determina 
um parecer além do espaço físico institucionalizado no museu, como visões de uma sociedade 
em prol da memória coletiva, em vista de indivíduos conhecedores da sua identidade e valor 
cultural. Tais conhecimentos são expressados por habilidades que denotam o pertencimento 
local e o reconhecimento de heranças advindas por meio de um passado que corrobora a 
identificação e perpetuação do presente em um patrimônio. Aliado à este pensamento, podemos 
observar o cenário patrimonial do município de Moeda (MG) como situação de reflexão.

Sendo assim, este relato de experiência visou apresentar o plano de intervenção que 
resultou nestes processos de discussão em torno das temáticas contemporâneas e em torno da 
reflexão do campo das políticas culturais, como o Termo de Ajustamento de Conduta, e das 
práticas colaborativas e participativas de preservação do patrimônio cultural, que estão em 
voga no âmbito da Museologia, tendo em vista a amplitude de cenários patrimoniais dispostos 
nos territórios brasileiros e a necessidade de transpor os anseios das comunidades geradoras 
do patrimônio em foco por meio de novas políticas públicas. 

O resultado deste plano concebido poderá ser apresentado para a comunidade de São 
Caetano da Moeda e servirá como um modelo para a proposição de outros projetos de cunho 
museológico, novas formas de discussão dos processos de organização das políticas culturais 
para que não sejam concebidas e utilizadas somente em casos de medidas extremas, como 
a TAC e, principalmente, um eixo de liberdade e resistência para as tomadas de decisão ao 
redor do círculo das emoções que regem o patrimônio cultural brasileiro.
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O CIRCUITO CULTURAL BONFIM- PORTO DA LENHA: 
POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO E DE MEMÓRIA PARA 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL

Alana Silva Alves1

José Roberto Severino2

RESUMO: O presente texto busca delinear a existência de um circuito cultural dos 
bairros do Bonfim e o Porto da Lenha, com destaque para os aspectos do patrimônio 
e da memória desse território. A pesquisa em curso procura analisar como eles 
podem ser dinamizados, valorizados e comunicados a partir de uma perspectiva 
e gestão local com contribuição de ações técnicas aliadas às políticas públicas de 
cultura, patrimônio e memória. Tem como horizonte a valorização, empoderamento 
e desenvolvimento local.

PALAVRAS-CHAVE: memória, patrimônio, circuito cultural, política cultural e 
desenvolvimento local.

A proposta de estabelecer e reconhecer um Circuito Cultural Patrimonial 
e de Memória entre os bairros do Bonfim e Porto da Lenha considerando a gestão 
local de práticas culturais existente em ambos, além de ser uma análise de política 
e gestão pública da cultura é uma iniciativa na perspectiva do direito cultural de 
todo e qualquer cidadão. Como explicitado no Art. 215 da Constituição Brasileira 
de 1988, o qual reforça através de emenda constitucional em 2005 a importância 
e garantia da formação para gestão da cultura, está registrada no Plano Nacional 
de Cultura. Este texto busca refletir sobre a gestão pública compartilhada com a 
sociedade civil, sobre as possibilidades da gestão local em subsidiar a gestão pública 
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Sociedade da Universidade Federal da Bahia, Linha: Cultura e Desenvolvimento. Membro do Grupo 
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da cultura, em consonância com outros setores fundamentais à estruturação dos territórios e 
de seus usos.  

Considerando a diversidade cultural contida neste território, faremos uma breve reflexão 
sobre as formas de gestão cultural e de financiamentos da cultura que se apresentam atualmente 
e as formas que podem ser fomentadas e desenvolvidas em parceria com a sociedade civil 
organizada. Vale destacar que tais ações perpassam as discussões sobre identidade, diversidade 
cultural, memória, território, e seus aspectos políticos, econômicos e culturais. Lembramos ainda 
do contexto globalizado, neoliberal, contemporâneo, que potencializam e/ ou descaracterizam, 
e enfraquecem o desenvolvimento de práticas culturais locais. Recuperando as premissas 
da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, “a 
diversidade cultural somente pode desenvolver-se num ambiente de interação, valorizando 
os modos de criação, produção e difusão dessas mesmas expressões.” (OLIVEIRA Jr, 2018, 
p. 27). Pensar as possibilidades de interação, intervenção e contribuição de políticas públicas 
da cultura neste circuito se configura em uma desafiadora questão de gestão pública.

É especificamente uma questão de gestão cultural que demanda, preferencialmente, 
o conhecimento especializado de profissionais diversos para atuarem em diferentes aspectos 
culturais, aliado ao entendimento, saberes e também envolvimento das comunidades diretamente 
relacionadas ao território cultural em questão. Se esta gestão deve ser promovida pelo poder 
público, ainda maior detentor e definidor de conteúdos no âmbito mais formal (leis, normas 
técnicas) utilizados na formulação de políticas públicas, será através dos variados mecanismos 
participativos, órgãos e instâncias de participação da sociedade civil como Conselhos, Colegiados 
Setoriais, municipais e estaduais, que poderse-á alterar perspectivas limitadas de políticas. 
Tais instâncias realizam ou devem realizar a promoção, proteção e produção de políticas 
públicas e, principalmente de acesso à cultura, ou seja, garantir o exercício do direito e da 
cidadania cultural. 

“São “tecnologias da cidadania”, que constituem e regulam comportamentos e que 
indicam que, como qualquer outra forma de governo, “a democracia tanto permite quanto 
constrange as possibilidades da ação política” – para ficar novamente com Barbara Cruikshank 
(1999, p. 2).”. (CRUIKSHANK apud MIGUEL, 2016, p.2)

Mas como se configura a participação neste território? E que território cultural é este 
entre os bairros do Bonfim e Porto da Lenha na região conhecida por Península de Itapagipe 
ou Itapagipana?  Localizada no subúrbio de Salvador, o local carrega a carga da diversidade 
até em sua denominação. Em resumo: 

“a verdade é que Itapagipe é uma palavra indígena que quer dizer “pedra que avança 
para o mar”, outrora considerada uma ilha em função de um canal artificial que 
separava o continente, é na verdade uma área peninsular, cujo processo de ocupação 
serviu, entre outras coisas, para dotar a comunidade local de um forte senso de 
identidade, responsável pelo fato de as pessoas migrarem dentro da própria área, mas 
dificilmente saírem para morar em outras regiões da cidade, devido ao encanto do 
local.” (ANUNCIAÇÃO, 2011).
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Esta região comporta uma cultura local, e se levarmos em conta que existem políticas 
públicas que atribuem ou estimulam a autonomia e desenvolvimento efetivo de territórios 
culturais e de iniciativas de memória nos diferentes territórios (urbano, campo, reservas 
naturais, comunidades tradicionais, etc.) como a estabelecida pela Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia, desde o ano de 2007, identificada por Territórios de Identidade, haveria 
um território de identidade a ser considerado? Tais classificações podem ser encontradas 
inicialmente também na atuação da SEI – Superintendência de Estudos Econômicos, com 
adequação à lógica cultural no Estado, replicá-la na gestão dentro da cidade de Salvador, 
permitiria o reconhecimento de outros territórios culturais, identitários que poderiam fortalecer 
identidades como recurso simbólico essencial a qualquer grupo da sociedade; ou ainda no 
sentido de qualificar a política pública estadual nos municípios, atribuindo ou estimulando a 
autonomia e desenvolvimento efetivo desses.

A região a ser analisada é historicamente e turisticamente destacada na cidade e estado 
da Bahia, entre outros motivos, pela proporção que tem a festa da Lavagem do Bonfim, ligada 
à devoção ao Senhor do Bonfim, cuja Basílica foi construída em 1754 (primeira construção), 
esta uma significativa referência arquitetônica, histórica e cultural (Anexos). No entanto, 
a análise exposta de maneira mais objetiva neste texto, não tem como foco as questões de 
mercado turístico e cultural, apesar de estarem atravessadas de maneira muito recorrente, mas 
sim da gestão cultural e da potencialização deste território a partir das práticas e desejos dos 
sujeitos destes lugares.

“Os argumentos econômicos dizem respeito à agregação de valor, atração para o 
turismo, transformação do espaço urbano, geração de renda. Os culturais, por sua vez, 
dizem respeito aos impactos na própria sociedade, como a contribuição à coesão social e 
o quanto essas ações contribuem para a expressão de indivíduos, comunidades e povos, 
impulsionando as iniciativas criativas dos indivíduos e comunidades, impactando 
positivamente na efetivação de melhor qualidade de vida urbana.” (OLIVEIRA Jr, 
2018, p.26)

Nas instalações da igreja foi criado o Museu dos Ex-votos (Anexos), um dos elementos 
a serem considerados neste circuito, implantado efetivamente em 1975, abriga um acervo que 
carrega elementos da história, os quais não estão tão explícitos, que podem ao serem melhor 
explorados e comunicados, explicar ou colaborar com o entendimento de como se estabeleceram 
alguns arranjos e conformações culturais entre os bairros do Bonfim e Porto da Lenha. Ainda 
vinculado à ordem religiosa, porém instalada em outras estruturas da Igreja, está a iniciativa 
de economia criativa identificada por Vila Criativa (Anexos). Teve início em 2016 com sede 
no bairro do Bonfim, especificamente, nos espaços anexos da Igreja do Senhor do Bonfim 
(casas dos Romeiros e no Centro Comunitário). A Vila Criativa, segundo a idealizadora, é uma 
proposta de fortalecimento da economia local a partir da cultura - através da realização de 
feiras, da organização de espaços permanentes e temporários de comercialização de produtos 
artesanais e da gastronomia baiana. Esta iniciativa pretende nas suas atividades a interlocução 
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não só com a cultura do Estado, mas, especialmente, a interação com manifestações da cultura 
local, presente nos bairros circunvizinhos, assim como aconteceu em uma das edições com a 
participação da Associação de Capoeira Angola Corpo e Movimento - ACACM que tem sede 
no Porto da Lenha. A Vila Criativa dialoga diretamente com a economia local, com o turismo 
e direta ou indiretamente com a valorização e reconhecimento da cultura do/no território, na 
medida em que envolve alguns grupos culturais locais como parte da programação das feiras. 
A gastronomia também é um aspecto explorado nessas feiras.

Assim como o Bonfim, o Porto da Lenha é também direta e historicamente influenciado 
pelo aspecto religioso cristão, sendo local de acesso à Igreja (marítimo pelo Porto da Lenha) 
no século XVIII e pela relação, interlocução ao longo do tempo com o aspecto comercial 
e turístico - visto que boa parte dos moradores do Porto da Lenha trabalha ou já trabalhou 
oferecendo diferentes serviços na Colina Sagrada.

Muitos elementos e características podem ser realçadas em primeiro momento, seja 
pelo aspecto ambiental - uma orla marítima extensa e tranquila (Anexos), que confere ao 
lugar uma paisagem agradável e um ritmo e práticas bem peculiares como a pesca e diferentes 
atividades profissionais vinculadas, além de ser um ambiente bastante arborizado, realidade 
pouco comum nos espaços urbanos de Salvador como destacou Cristiano Moreira (2018), atual 
Presidente da Associação de Moradores que contou como bairro passou a ser tão arborizado 
se mantendo até hoje. Com um pouco mais de tempo, nota-se também que há neste bairro 
um ambiente marcadamente familiar (muitas gerações de uma mesma família moram e/ ou 
trabalham no local), comunitário, o qual atravessa as relações de trabalho e comerciais.

“De fato, o patrimônio cultural ou natural, como vimos, é essencialmente um recurso. 
Não emprego este nome em seu único sentido financeiro: já compreendemos, [...] 
que o desenvolvimento é um processo complexo que implica numerosos fatores e 
atores. O patrimônio concorre, assim, para a identidade, imagem, educação, paisagem, 
ordenamento do território, habitação, satisfação das necessidades religiosas e culturais, 
atração turística, etc.”. (VARINE, 2012).

A gastronomia local do Porto da Lenha é outro elemento característico ou identitário 
dessa região que está evidenciada na produção do Pirão de Aipim (Anexos) com carne do sol. 
Uma prática aparentemente comercial, mas que se configurou ao longo do tempo em uma 
tradição de marca familiar e comunitária. As barracas do Porto da Lenha divididas em dois 
espaços do bairro (parte na entrada, parte no interior da rua principal), em sua maioria oferecem 
o Pirão como aperitivo. “[...] é pensar em formas criativas de melhor dispor todos os recursos 
disponíveis e pensar que cada pessoa, como recurso/ e capital humano, só dá o melhor de si 
ao conseguir se realizar.” (OLIVEIRA Jr, 2018, p.27). Além desse cotidiano cultural singular, 
no bairro foram e são realizados eventos e festas culturais como o Galo de Currute, as Rodas 
de Capoeira (Anexos) e a Festa do Presente de Iemanjá. Alguns deixaram de acontecer por 
questões de financiamento e condições de realização diversas, todos organizados a partir da 
iniciativa e financiamento da comunidade local.
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A CONTRIBUIÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA GESTÃO PÚBLICA 
NA PROMOÇÃO DESSES CIRCUITOS

Nesse ponto, voltamos a referir o território ou lugar estabelecido entre os bairros 
do Bonfim e do Porto da Lenha, este último também conhecido por Estaleiro do Bonfim. 
Na proposta de investigação intitulada: “Quem nunca viu, venha ver” - o circuito cultural, 
patrimonial e de memória Bonfim-Porto da lenha: contribuições das políticas de patrimônio e 
da memória para valorização da cultura local.”, não resta dúvidas de que para além do desejo 
ou sinalização sugestiva de estabelecimento formal de um circuito cultural, é cogitado o 
subsídio de políticas públicas diversas, em especial, culturais. Destaca-se a existência de uma 
dinâmica local e de uma singularidade aos bairros que está diretamente ligada à sua geografia, 
paisagem natural, arquitetônicas e, especialmente, às dinâmicas culturais impressas nesses 
lugares, que envolvem práticas religiosas, atividades de geração de renda ligada à pesca e à 
gastronomia como marcas expressivas local.

A proposta deste Circuito não é o isolamento desse território, de modo que lhe entenda 
auto-suficiente, nem o esquecimento e marginalização em relação à outros territórios culturais 
dentro da cidade de Salvador, situação estabelecida por uma explícita e implícita hierarquização 
dos lugares e provável ausência de gestão participativa e descentralizada. Mas, que ocorra o 
fortalecimento deste território a partir de demandas do lugar. 

“Para igualdade concreta não basta apenas atendimento de demandas expressas, mas 
um equilíbrio entre este atendimento e aquelas não expressas (que alguns chamam 
de indução de Estado). “Assim, cabe desenvolver ações de estímulo à apresentação 
de projetos por parte daquelas regiões da cidade ou áreas artísticas, como forma de 
induzir a demanda qualificada [...].”. (OLIVEIRA Jr, 2018, p. 22).

A valorização e promoção do território a partir da cultura e aliada aos demais setores 
(transporte, turismo, comércio, infra-estrutura, outros), ocasiona um “descolamento” da 
antiga concepção dos centros da cidade, nos quais se concentram os serviços e a vida cultural. 
Territorializar culturalmente a cidade é uma perspectiva desafiadora, no entanto talvez e ao 
mesmo tempo, mais eficiente para as gestões de cidades. No entanto, fazê-la sem que isso 
acarrete na ideia de “gourmetização”, nem higienização dos lugares.

A necessidade de envolver moradores, freqüentadores, agentes e organizações culturais 
na construção ou efetivação de um território cultural, assegura menor possibilidade de que 
esses lugares se transformem em uma vitrine política e comercial, na qual os grupos de 
pessoas com vínculo identitário deixem de frequentar ou possam acessar as experiências 
proporcionadas pelo(s) lugar(s), devido às restrições estabelecidas formalmente nos projetos 
públicos, expressas na arquitetura ou no custo em geral para acessá-lo(s). Realidade muito 
recorrente em Salvador nas últimas obras urbanísticas e de lugares com marcas identitárias 
e de vínculo histórico. A Feira de Artesanato da Praça Cairú (externa ao Mercado Modelo 
– bairro do Comércio), o Mercado do Peixe no Rio Vermelho, locais que acabam caindo 
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no esquecimento ou silenciamento, não por falta de estrutura, mas por segregação e uso de 
limitadores sociais, econômicos.

Então, como comunicar os lugares para que não caiam no esquecimento “projetado”? 
Qual tipo de comunicação melhor contempla os territórios culturais? Comparando o olhar 
comunicacional de Augé sobre os não-lugares e associando ao lugar estabelecido entre a memória 
e a história é possível chegarmos a outra análise a partir do que foi citado anteriormente que é 
a comunicação dos lugares, pensando como ela é feita pela memória e pela história ou como 
associamos, comumente, o tipo de comunicação feita através de cada uma delas. Na memória, 
pensamos ou vinculamos a comunicação extra-oficial, informal, ligada à oralidade e a história 
à comunicação formal, oficial, vinculada à escrita sendo assim produzidos os lugares entre a 
memória e a história. Então, podemos inferir que todos aqueles lugares que se perpetuaram 
na história tiveram a “vantagem” de uma memória que não foi apagada.

Torna-se fundamental compreender em conjunto as atribuições do Estado, das Políticas 
Públicas, dos marcos regulatórios, da iniciativa privada, do empreender (individual ou coletivo), 
diante da estrutura econômica atual - neoliberal e global - as manifestações culturais consideradas 
mais tradicionais com vínculos locais e dinâmicas sociais específicas (como as presentes 
neste circuito cultural), passam a ser pressionadas a se adaptarem a uma forma de vida 
permeada pelas relações marcadamente capitalistas. Interferindo, modificando a essência, 
características de suas práticas para serem inseridas no contexto de mercado, “se trata de una 
gran corriente en la que se aglutinan diferentes perspectivas, existen características comunes 
que nos permiten conceptualizarla como tal: [...] Es un discurso basado en la defensa de la 
libertad (especialmente la de mercado); defiende el individualismo y la propiedad privada”. 
(GÓMEZ, s.a., p.3.).  O discurso do estado neoliberal para área da cultura passa a ser menos 
ainda possível ou equivalente, especialmente, porque a cultura no conceito antropológico, não 
se manifesta como uma atividade de mercado, mas sim como algo que dá sentido à vida das 
pessoas e que está diluída em práticas cotidianas, em costumes, nos saberes e fazeres, nesse 
momento, as políticas públicas setoriais e de financiamentos são fundamentais para balizar 
aspectos inerentes à constituição deste circuito, que não são contemplados dentro da lógica 
capitalista neoliberal. Por exemplo, o processo de formação e o recurso para financiar tais 
atividades, que possuem, para o mercado cultural, uma menor visibilidade aos moldes dos 
investidores (privados) e consequentemente menor repercussão publicitária, um dos grandes 
retornos estimados por tais financiadores. Percebe-se que este território possui realidades 
distintas sociais, mas que se constituíram através da ligação com práticas culturais promovidas 
nos ambientes do mesmo e nas trocas entre eles. 

“Também fazem parte dos antigos movimentos sociais as organizações populares, tais 
como Pastorais da Igreja Católica, movimentos estudantis e populares contra a carestia, 
o desemprego, por moradia, por teto, por terra, por saúde, por educação, entre outras 
demandas por políticas econômicas e sociais [...]”. (SANTOS, s.a, p.3). 
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Pensar, por exemplo, na história de reocupação do bairro do Porto da Lenha e como 
a partir de um movimento por moradia, qualidade de vida veio associado a ocupação com a 
natureza, cultura e educação através do plantio de árvores, com a comercialização de produtos 
alimentícios e na nova sede dos moradores a ocupação com  capoeira e tantas outras atividades 
e com diferentes apresentações, práticas culturais no espaço público que é a rua.

Ao tratar dos aspectos culturais, identitários não estaremos excluindo ou esquecendo 
os aspectos e problemas sociais e econômicos que permeiam esse território cultural. “É mais 
fácil para a cultura ocidental urbana, globalizada e policêntrica aceitar a diferença cultural, 
a coexistência de etnias bem tipificadas que o fato social das desigualdades.” (NETO, s.a., 
p.298). Por isso, a política e gestão pública da cultura é fundamental para atuar nos contextos 
do espaço urbano, garantindo mais que convivências culturais, mas o direito e acesso à cultura 
no sentido mais amplo.

 Sabemos que a produção da cultura, a manifestação da cultura é inerente ao indivíduo 
ou aos grupos e coletivos, no entanto as condições de acesso, de estrutura local (equipamentos 
culturais, espaços públicos de convivência), o investimento nos lugares onde estas práticas 
culturais acontecem são marcadamente diferenciados, o que irá definir de maneira considerável 
ou contundente na continuidade ou não dessas práticas. 

“O debate político, em uma dimensão interdisciplinar, expressando as diferentes 
realidades que o termo designa, gira, portanto, em torno da problemática de como 
lidar com a diversidade cultural e identitária em uma mesma região, sabendo-se, 
evidentemente, que tais realidades variam segundo as práticas sociais e políticas 
nacionais.”. (NETO, s.a., p.298).

Dessa forma, as políticas, planos, instituições de gestão públicas e instâncias (poder 
público- sociedade civil) da cultura são fundamentais para garantir a estruturação, manutenção 
e recurso destinado à cultura que não tem apelo ou destino comercial imediato. Por isso, 
o desafio é formar esse circuito, garantindo uma apropriação das comunidades locais dos 
seus elementos identitários, patrimoniais, de maneira que possam definir uma gestão local 
compartilhada e economicamente coerente, saudável e não predatória como pode ocorrer em 
circunstâncias semelhantes.
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ANEXOS

FIGURA 1 - Região/ território do Circuito Cultural Patrimonial Bonfim-Porto da Lenha, 2018.

 

Fonte: www.google.com.br/maps

FIGURA. 2 - Panorâmica bairros do Bonfim e parte do Porto da Lenha 
(à lateral esquerda da Igreja), 2018. 

Fonte: depositphotos_111663344-stock-photo-nosso-senhor-do-bonfim-da
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FIGURA 3 - Parcial de uma sala do Museu 
do Ex-Votos, 2018.

Fonte: Alana Alves

FIGURA 4 -Casa dos Romeiros/ Instalações do 
Vila Criativa, 2018.

Fonte: http://agoranabahia.com.br/vila-
criativa-ja-e-sucesso-na-colina-sagrada-do-

bonfim/

FIGURA 5 - Centro Comunitário da Igreja do 
Bonfim / Instalações do Vila Criativa, 2018.

Fonte:http://www.santuariosenhordobonfim.
com/artigo/vila-criativa-reune-artesanato-
gastronomia-e-musica-no-centro-comunitario-

do-bonfim.html

FIGURA 6:  Vista da Beira Mar para as Barracas 
de Pirão de Aipim do Porto da Lenha, 2018.

Fonte: Alana Alves

FIGURA 7: Preparo do aipim para o cozimento 
e produção do pirão ao ar livre próximo às 
barracas. (à direita Dona Maroca - uma das 

antigas moradoras do bairro.

Fonte: Agência Experimental UFBA, 2018.

FIGURA 8: Roda da ACACM - Mestre Angola 
em destaque, mestres de capoeira de salvador 

sentados ao fundo.

Fonte: Agência Experimental da UFBA, 2018.
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