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Resumo: A ausência de uma política de formação em cultura parece não ser 

uma característica brasileira. A Organização dos Estados Ibero-americanos, em 

informe sobre cultura e sustentabilidade na Ibero-América, publicado em 2005, 

afirma na página 10: “Sin embargo, parece cierto que una das características del 

espacio cultural iberoamericano es la indefinición formativo-profisional de los 

productores, gestores, agentes y mediadores culturales”. Este traço comum com 

países ibero-americanos não significa que as razões desta ausência sejam 

semelhantes. Este trabalho busca elucidar as singularidades da organização da 

cultura no país, através do acionamento das políticas culturais nacionais. Dos 

anos 30 até a década de 80 não existiu atenção com a gestão cultural, apesar 

do terem sido desenvolvidas políticas culturais. Dos anos 80 em diante, o 

predomínio das leis de incentivo como política de financiamento – e mesmo 

como “política cultural” – colocou em destaque outro tipo de organizador: o 

produtor cultural, olvidando mais uma vez o gestor cultural. Também com relação 

ao produtor cultural, instalado quase sempre no ambiente privado da cultura, 

não houve preocupação com sua formação. Mapeamento realizado em 2009 

demonstrou a prevalência de cursos rápidos de mercado, em estilo visivelmente 

caça-níqueis. A possibilidade de reversão deste quadro emergiu com novas 

políticas culturais desenvolvidas, desde a gestão de Gilberto Gil no Ministério da 

Cultura, a exemplo do Plano Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de 

Cultura, bem como da continuada presença priorização desta reivindicação em 

muitas conferências de cultura: nacionais, estaduais e municipais.
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O desafio de enfrentar o tema requer a explicitação das estratégias de 

elaboração do texto. Como premissa inicial, tomamos política e gestão culturais 

como momentos distintos, mais sempre interdependentes. Nesta perspectiva, as 

políticas condicionam e orientam a gestão e ela possibilita que as políticas 

ganhem concretude. As políticas conformam conjuntos articulados, contínuos e 

sistemáticos de formulações e ações para orientar o desenvolvimento da cultura 

e atender as demandas culturais da população. Já a gestão envolve as 

operações administrativas e práticas necessárias para dar efetividade a tais 

políticas. Conforme assinalou Isaura Botelho “(...) implementar uma política 

envolve muitos aspectos que ultrapassam sua formulação” (Botelho, 2000, p.22). 

Dentre eles podem ser citadas: a gestão das políticas, que acolhem questões 

técnicas, formação e reciclagem de pessoal, atenção com o viés administrativo e 

estabelecimento de canais institucionais para qualificar a gestão. 

O enlace políticas e gestão, entretanto, no caso brasileiro não implicou em um 

automático e simultâneo desenvolvimento destas duas esferas, seja enquanto 

práticas ou estudos. A emergência das políticas culturais no Brasil nos anos 30 

não trouxe junto uma atenção especial com a gestão cultural. Do mesmo modo, 

depois de longo tempo de ausências, o surgimento contemporâneo de inúmeros 

estudos sobre políticas culturais não ensejou também análises da gestão cultural 

no país. Deste modo, o presente texto não só afirma a conexão entre políticas e 

gestão em sua complexidade, mas aciona os estudos dos diversos momentos e 

modalidades das políticas culturais como substrato para construir algumas 

hipóteses sobre a trajetória da gestão cultural no Brasil. 

Outro pressuposto na construção deste texto deve ser igualmente esclarecido. 

Como se verá adiante com mais detalhes, compreendemos as políticas e a 

gestão culturais como momentos específicos da organização da cultura. A 



expressão “organização da cultura”, por óbvio, tem como fonte inspiradora 

Antonio Gramsci (1972, 1978, 1978). Ela, conforme se propõe neste texto, 

ilumina um momento singular da dinâmica cultural, nem sempre afirmado, 

estudado, reconhecido e visível. Falar em organização da cultura não significa 

desconhecer que a cultura sempre conjuga tradições e inovações e que a 

organização não pode ser pensada como inibidora da criatividade. Pelo 

contrário, a organização só será satisfatória para o campo cultural se e somente 

se ela funcionar como dispositivo vital para desenvolver a dinâmica cultural e 

estimular sua imaginação criadora.

Diferentes momentos da dinâmica da cultura

No texto “Políticas culturais entre o possível e o impossível” (Rubim, 2007) 

fizemos uma delimitação dos dispositivos necessariamente acionados na 

formulação e realização de políticas culturais. Nele listamos os seguintes tópicos 

como inerentes a quaisquer políticas culturais: noção de política acionada; 

conceito de cultura intrínseca à política cultural empreendida; formulações e 

ações desenvolvidas ou a serem implantadas; objetivos e metas; delimitação e 

caracterização dos atores das políticas culturais, com impacto na distinção entre 

políticas estatais e públicas de cultura; públicos pretendidos; instrumentos, 

meios e recursos utilizados, sejam eles: humanos, legais, materiais, financeiros 

etc.; interfaces com base na transversalidade da cultura; sistematicidade 

existente e, por fim, os momentos acionados pela dinâmica da cultura.

Cabe recordar os diferentes momentos, todos eles imprescindíveis à vida 

cultural: 1. Criação, invenção e inovação; 2. Distribuição e circulação; 3. Difusão, 

divulgação e transmissão; 4. Circulação, intercâmbios, trocas, cooperação; 5. 

Formação, capacitação e qualificação; 6. Análise, crítica, estudo, investigação, 

pesquisa e reflexão; 7. Fruição, consumo e públicos; 8. Conservação e 

preservação e 9. Organização da cultura. A depender dos momentos priorizados 

e das maneiras de articulação entre eles, as políticas culturais ganham marcas 



diferenciadas. A busca de tais distinções não pode olvidar que todos estes 

momentos são imanentes à cultura e que sem a presença deles, a vida cultural 

fica prejudicada. Por conseguinte, o estudo destes momentos acionados torna-

se essencial para compreender a cartografia das políticas e, por conseguinte, 

desvelar a gestão cultural.       

Por certo, em uma sociedade não complexa estes momentos e movimentos 

encontram-se associados e mesmo conjugados, em muitas ocasiões, em uma 

mesma instituição ou ator social. Entretanto, a complexidade própria do mundo 

contemporâneo implica na crescente distinção destes momentos e movimentos, 

configurando ambientes, atores e instituições com competências e papéis 

especializados. Mas as relações entre estes momentos da dinâmica cultural 

podem apresentar diferenças em um mesmo território e tempo sociais a 

depender das características de determinados registros culturais.  A indistinção 

ainda persiste em situações de pouca complexidade do sistema cultural: seja em 

zonas periféricas da sociedade; seja nas margens do campo da cultura. Nestes 

espaços sociais, nem a dinâmica se desenvolveu plenamente, nem o 

capitalismo ainda se instalou de modo significativo. Como se sabe, o capitalismo 

aprofunda a divisão social do trabalho, inclusive no campo cultural. Deste modo, 

nas regiões centrais acontece um adensamento do multifacetado sistema 

cultural. O resultado desse processo no presente não poderia deixar de ser uma 

dinâmica cultural altamente complexa. Deste modo, as combinatórias e as 

distinções entre os momentos da dinâmica cultural apresentam grande 

complexidade, tal qual o próprio campo cultural contemporâneo. 

Ainda que em estágios distintos, a diversidade de momentos e de alternativas 

possíveis, tem exigido da sociedade, através de um longo processo de divisão 

social do trabalho, a emergência de determinados atores e de profissões 

especializadas. A presença ou não de tais trabalhadores diferenciados depende 

da complexidade da sociedade e das áreas culturais envolvidas. Nesta 

perspectiva, é possível relacionar as seguintes atividades com profissionais, que 



foram sendo formatados pela sociedade. A criação cultural está associada aos 

artistas, cientistas, intelectuais, pensadores e criadores das mais diversas 

manifestações culturais, inclusive populares. A transmissão, a difusão e a 

divulgação da cultura constituem o campo, por excelência, dos educadores, 

professores e, mais recentemente, dos profissionais de comunicação e dos 

mobilizadores das mídias digitais e redes sociais. Circulação e intercâmbio ficam 

a cargo de mediadores culturais e de outros profissionais competentes na área 

da cooperação cultural, como diplomatas, adidos culturais etc. A preservação e a 

conservação da cultura – tangível e intangível – requerem arquitetos, 

restauradores, museólogos, arquivistas, bibliotecários etc. A reflexão e a 

investigação da cultura são realizadas por críticos culturais, estudiosos e 

pesquisadores. A formação, capacitação e qualificação acionam professores, 

monitores e oficineiros. A organização da cultura solicita formuladores de 

políticas culturais, gestores, produtores, promotores, programadores, curadores 

e animadores culturais. 
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2 A exceção do sistema cultural fica por conta da atividade de consumo, 

que não demanda uma especialização técnica e profissional singular. 

Pelo contrário, a qualidade da vida cultural pode mesmo ser medida por 

sua capacidade de ampliar e mesmo universalizar o consumo cultural, 

além de qualificar a fruição cultural. Ela supõe que a dinâmica cultural 

seja capaz de democratizar a cultura, transformando todos em efetivos 

consumidores culturais. A complexidade da vida cultural, neste caso 

particular, não é medida pela especialização, mas pela capacidade de 

formação de hábitos e públicos amplos, que possuam os requisitos e 

predicados adequados para o consumo e a fruição culturais.

Todos estes momentos da dinâmica cultural devem ser analisados e articulados 

em políticas culturais que compreendam o sistema em sua totalidade desigual e 

combinada; formulem propostas para cada um desses momentos e para o 

conjunto da vida cultural. As políticas culturais emergem, nesta perspectiva, 



como conjunto de formulações e ações que buscam pensar e efetivar a vida 

cultural como totalidade integrada. Mas a dinâmica cultural não vive sem 

contradições. Elas derivam da inserção no capitalismo, ou decorrem das tensões 

imanentes do próprio campo da cultura, inclusive as existentes entre os vários 

momentos do sistema.

Além da diferenciação e especialização das atividades, desenvolvidas através 

do processo de divisão social do trabalho, será preciso que tais atividades 

ganhem distinção social. Isto é, sejam reconhecidas pela sociedade. Mais que 

isto: o reconhecimento social pode se transformar em algo ainda mais 

substantivo através da confecção de legislações específicas, que regulam a sua 

prática e definam exigências para os atores sociais legitimamente qualificados 

de exercer tais profissões.

Neste texto, cabe destacar um dos momentos da dinâmica cultural. Certamente 

um movimento de difícil percepção. Talvez por isto uma das áreas mais 

recentemente traduzidas em instituições e profissões dentro do campo cultural. 

Este registro pode ser nomeado como organização da cultura, retomando a 

inspiração nas formulações de Antonio Gramsci. Ele, além da sempre lembrada 

distinção entre intelectuais tradicionais e orgânicos, propõe outros três tipos de 

agentes: aqueles que criam; os que transmitem e difundem a cultura e, por fim, 

aqueles que organizam a cultura. Tal formulação inspira a elaboração destas 

reflexões. Necessário analisar mais detidamente este momento da dinâmica 

cultural.  

A organização da cultura

Claro que, de algum modo, todos os momentos anteriormente enumerados 

retém aspectos organizativos, mas neste caso precípuo a organização ocupa o 

lugar principal. Ela emerge como marca e característica singular deste momento 

da dinâmica cultural. Diferente do que muitas vezes imagina o senso comum, a 



cultura é uma atividade, como toda a prática social humana, que requer 

organização. Uma festa popular, como o carnaval, lugar por excelência do lúdico 

e da espontaneidade, não pode se realizar sem um imenso esforço de 

organização. Para a realização de uma festa que mobiliza no Brasil, em 

Salvador, no Rio de Janeiro, em Recife e outras cidades, milhões de pessoas 

são necessários imensos recursos financeiros, materiais, técnicos e humanos e, 

principalmente, a articulação precisa entre eles. 

O carnaval requer desde medidas relativas à organização do cortejo e do desfile; 

inscrição das agremiações carnavalescas; ordem e horário das atrações; 

decoração e sonorização das ruas e praças; reorganização do espaço urbano; 

bloqueio do trânsito nas vias em que se realiza a festa; policiamento e 

segurança pública; limpeza das vias; atendimento de saúde; inspeção sanitária; 

organização dos serviços de apoio, tais como o comércio de bebidas e de 

alimentos, construção de uma arquitetura efêmera para instalar todos estes 

serviços, organização espacial e disposição adequada destes na área da festa, 

definição da localização dos camarotes, inspeção nos trios elétricos e, enfim, 

muitas outras tarefas impossíveis de enumerar neste espaço.

A organização da cultura não se impõe apenas em manifestações de 

envergaduras espetaculares ou em eventos, mas aparece como obrigatória em 

atividades permanentes e não tão espetaculares (Rubim, 2003). Um programa 

televisivo de entrevistas não pode ser efetivado sem que a produção faça todo 

um trabalho de organização de agenda, considerando as datas significativas, 

escolha e contato com os convidados, bem como a preparação de roteiros 

básicos para apresentação e entrevista. Os exemplos do carnaval e do 

programa de entrevistas na televisão são apenas dois dentre uma infinidade de 

citações possíveis da necessidade da organização da cultura. Todas as 

manifestações culturais exigem um recurso à organização. A necessidade não 

se restringe aos eventos, ela perpassa todos os processos e estruturas 

permanentes imprescindíveis à dinâmica do campo cultural. 
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2 Esta tarefa de organizar a cultura foi realizada historicamente, em outras 

circunstâncias societárias, por religiosos ou por políticos, pois em grande 

medida as manifestações da cultura estavam subordinadas a estas 

esferas sociais. Com a secularização da cultura e sua autonomização 

enquanto campo social específico ela passou a solicitar profissionais 

diferenciados e claramente instalados no seu campo. 

A organização da cultura, imprescindível à vida contemporânea, assume 

complexidade, demanda pessoal especializado, cria novas profissões e se 

realiza em uma diversidade de níveis societários, seja em patamares 

macrossociais ou em horizontes microssociais. Cabe sugerir uma diferenciação 

– nem sempre realizada – na esfera da organização da cultura. Podem ser 

imaginados distintos horizontes da organização: a dos formuladores e dirigentes, 

afeitos ao patamar mais amplo, macro e sistemático das políticas culturais; a dos 

gestores, instalados em instituições ou projetos culturais mais permanentes, 

processuais e de maior envergadura; a dos produtores, mais adstritos a projetos 

de caráter mais eventual e, por vezes, de menor amplitude; a dos curadores e 

programadores que trabalham com atividades de seleção de bens específicos. 

Organizadores da cultura: multiplicidade de nomeações

Uma das características da emergência recente e, em consequência, da 

ausência de tradição de estudos, é a falta de sedimentação, inclusive, na 

nomeação deste campo. Denominações como: gerentes e administradores 

culturais predominam nos Estados Unidos e na França; as noções de 

animadores e promotores culturais possuem uma importante tradição na 

Espanha; em muitos países da América Latina fala-se em promotores e 

trabalhadores culturais e em outros países podem ser utilizados termos como: 

mediadores culturais (França), engenheiros culturais ou científicos culturais 

(OEI, 1998, p.19-20). Em Portugal, também se utiliza programadores culturais 



para dar conta de atividade particular da esfera da organização da cultura 

(Madeira, 2002). O termo curadores, nascido na área das artes visuais, tem sido 

cada vez mais usado no país em diversas oportunidades. No Brasil, é corrente o 

uso da noção de produtores culturais. Recentemente, a noção de gestão cultural 

ganhou vigência em diversos países, dentre eles os ibero-americanos: “La 

noción de gestión cultural ingresa al discurso cultural en Iberoamérica con 

bastante influencia hacia la segunda mitad de la década de los ochenta, tanto en 

las instituciones gubernamentales como en los grupos culturales 

comunitarios” (OEI, p.19). 

A pluralidade de denominações não só indica a idade recente das práticas e dos 

estudos acerca da organização da cultura, como também sugere a existência de 

itinerários e peculiaridades nacionais no que se refere ao desenvolvimento das 

modalidades organizativas da cultura, com forte incidência sobre a temática da 

formação de seus profissionais.

Devido à predominância da noção de produção cultural no Brasil, cabe se 

demorar mais e desenvolver sua distinção em relação ao termo gestão cultural, 

em análise neste texto. 

Alguns livros no Brasil trazem informações sobre as atividades e as figuras do 

produtor e do gestor cultural. No livro O Avesso da Cena: notas sobre produção 

e gestão cultural, Rômulo Avelar aponta diferenças e semelhanças de atuação 

entre estes profissionais. Para ele, o gestor cultural administra instituições e 

grupos culturais, inclusive em órgãos públicos, ONGs, empresas privadas e 

espaços culturais, enquanto o produtor: “... cria e administra diretamente eventos 

e projetos culturais, intermediando as relações dos artistas e demais 

profissionais da área com o poder público, as empresas patrocinadoras, os 

espaços culturais e o público consumidor de cultura” (Avelar, 2008, p. 52). No 

âmbito da atividade de produção cultural, são assinaladas principalmente três 

fases na execução de projetos: pré-produção, produção, pós-produção. Na pré-

produção temos: idealização do projeto, nem sempre esboçada pelo produtor; 



formatação; planejamento e captação de recursos etc. Na produção, a execução 

e o monitoramento constante para que as coisas saiam como foram planejadas. 

Na pós-produção, relatórios, prestação de contas e avaliação do projeto (Rubim, 

2005).

Singularidades da organização da cultura no Brasil

  

O caso brasileiro apresenta notável singularidade, pois a noção predominante 

tem sido a de produção cultural, em especial se comparada a de gestão cultural. 

Tal dominância pode ser observada na nomeação dos primeiros cursos 

brasileiros na área de organização da cultura: as graduações em Produção 

Cultural da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal 

Fluminense, surgidas em meados dos anos 1990, e no modo mais usual de 

(auto)nomeação dos profissionais que trabalham nesta área. Por exemplo: o 

trabalho de Maria Helena Melo da Cunha sobre o tema, os profissionais que 

prestaram depoimentos sobre a construção de seu campo de trabalho na cidade 

de Belo Horizonte, de preferência, utilizam para se identificar o termo produtor 

cultural. Eles só, excepcionalmente, se reconhecem na expressão gestão 

cultural, apesar da adesão da autora a este último termo, inclusive no título do 

trabalho. Entretanto, a opção pelo termo de uso mais corrente no Brasil não 

garante que ele possa ser extensivo ou suficiente a todos os ramos da cultura. 

Nas artes plásticas ou visuais, as expressões que correspondem às funções de 

organização são a de curadoria e a de curador. Tais expressões recentemente 

têm mesmo invadido outras manifestações culturais, tais como a designação 

dos organizadores dos conteúdos de seminários, cada vez mais chamados de 

curadores.

A predominância da nomenclatura produção cultural decorre das peculiaridades 

históricas, em especial relativas às políticas culturais implantadas no país. O 

recurso metodológico aos modelos de políticas culturais desenvolvidos deve ser 

acionado para elucidar o predomínio da produção cultural em detrimento da 



noção de gestão cultural. 

Apesar das políticas culturais emergirem no Brasil na década de 30 do século 

XX, em especial com as experiências de Mário de Andrade no Departamento de 

Cultura da cidade de São Paulo, depois bloqueada pela ditadura do Estado 

Novo (1937-1945), e de Gustavo Capanema no Ministério de Educação e Saúde 

(1934-1945), o Brasil não desenvolveu, afinada com estas políticas, uma 

preocupação mais abrangente com a gestão na área de organização da cultura. 

Não se constituiu no país uma tradição que fizesse emergir a gestão cultural, 

enquanto campo específico estimulado pela ação e pela demanda do Estado 

nacional. 

O governo Getúlio Vargas (1930-1945), com o ministro Gustavo Capanema, 

inaugurou uma atuação sistemática do estado nacional na cultura. Dentre outros 

procedimentos, tem-se a criação de legislações para cinema, radiodifusão, 

artes, profissões culturais e a constituição de inúmeros organismos culturais, tais 

como: Instituto Nacional de Cinema Educativo (1936); Serviço de Radiodifusão 

Educativa (1936); Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937); 

Serviço Nacional de Teatro (1937); Instituto Nacional do Livro (1937) e Conselho 

Nacional de Cultura (1938). 

Nem a criação de todos estes dispositivos, nem a modernização buscada pelo 

governo Getúlio Vargas (1930-1945) para a gestão do estado nacional, com a 

constituição do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) em 

1937 / 1938, teve impacto na gestão da cultura neste contexto histórico. Ela, nos 

momentos iniciais e até os anos 80 do século XX, foi completamente dominada, 

com exceções, por lógicas fisiológicas e patrimonialistas de indicação de 

políticos e familiares, muitas vezes “justificadas” por alguma (distante) 

propensão cultural do indicado.  Parentes dos governantes – mulheres, pais, 

mães, filhos, sobrinhos etc. – e políticos indicados através das negociações com 

aliados foram os gestores escolhidos para as instituições culturais. Nas políticas 



culturais nacionais de todo este período este tema parece não merecer a devida 

atenção. 

No âmbito das exceções, cabe destacar o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), depois Instituto (IPHAN), instituição emblemática 

das políticas culturais nacionais até os anos 70. Criado em 1937, o IPHAN 

acolheu modernistas, a começar pelo seu quase eterno dirigente: Rodrigo Melo 

Franco de Andrade (1937-1967). O Serviço, depois Instituto ou Secretaria, até a 

década de 70, optou pela preservação do patrimônio de pedra e cal, de cultura 

branca, de estética barroca e teor monumental. Em geral: igrejas católicas, 

fortes e palácios do período colonial. Com isto, o IPHAN circunscreveu a área de 

atuação, diluiu possíveis polêmicas, desenvolveu competência técnica e 

profissionalizou seu pessoal. Tais atitudes, afins ao seu “insulamento 

institucional”, na formulação de Sérgio Miceli, garantiram certa independência, 

gestão administrativa diferenciada, continuidade administrativa, inclusive de seu 

dirigente (Miceli, 2001, p.362). O IPHAN tornou-se exemplo singular para 

políticas e gestão culturais no Brasil. Paradoxalmente sua força foi também sua 

fraqueza. A opção elitista, com forte viés classista; a não interação com 

comunidades e públicos interessados nos sítios patrimoniais preservados e 

mesmo o imobilismo, advindo desta estabilidade da gestão, impediram o IPHAN 

de repercutir sobre outras zonas, acompanhar os desenvolvimentos 

contemporâneos na área de patrimônio e o colocaram como alvo de críticas 

(Miceli, 2001 e Gonçalves, 1996).

A Fundação Nacional das Artes (Funarte) aparece como outra significativa 

exceção. Criada em 1975, em plena Ditadura Militar, a Funarte desenvolveu 

traços inovadoras nas políticas e na gestão culturais. Isaura Botelho, em seu 

interessante estudo, aponta alguns diferenciais da Funarte: seu primeiro 

dirigente, Roberto Parreira, permaneceu no cargo de 1975 até 1981, dando 

estabilidade na etapa de sua constituição; a prática institucional da entidade 

buscava conjugar questões de conteúdo cultural e aquelas de ordem mais 



política, o mesmo acontecia com seus dirigentes (Botelho, p.264); a instituição 

funcionava com projetos próprios e com recursos para financiar atividades 

selecionadas, através de dispositivos que foram sendo elaborados; o 

atendimento às demandas sociais buscava se pautar pelas dimensões culturais 

envolvidas, a fim de fortalecer o campo cultural (Botelho, p.154); a cooperação 

técnica entre instituições culturais era incentivada (Botelho, p.192); a assessoria 

técnica importava nas decisões políticas institucionais (Botelho, p.148); os 

técnicos proviam de setores da produção artística (Botelho, p.71); a área 

administrativa tinha adesão aos objetivos institucionais traçados (Botelho, p.90). 

Mesmo que estes e outros ambitos possam não ter sido satisfatoriamente 

resolvidos, a exemplo da pouca atenção com a formação e reciclagem de seus 

funcionários e de outras entidades culturais (Botelho, p.190 e 192), a existência 

deles assegurou uma distância relevante com o que ocorria no Brasil na gestão 

da grande maioria de suas instituições culturais. Mudanças institucionais no 

campo cultural e na própria Funarte vão colocar em xeque muitas destas 

novidades e destituir a Funarte deste caráter inovador. 

 

Alguns livros surgiram desde a década de 1970 anotando experiências vividas 

na prática com a administração das artes, com dados compilados, por exemplo, 

da administração teatral (Brito, 1973; Lyra, 1989), trazendo temas como o 

planejamento na área, perfis profissionais e modelos de contratos. São livros 

que trabalham com a nomenclatura mais próxima do arts management, que com 

a gestão cultural em sentido mais largo. 

Estes instantes excepcionais, representados pelo IPHAN, Funarte e mais 

algumas experiências não anotadas neste texto, não têm força suficiente para 

mudar o panorama nacional da gestão cultural. As três tristes tradições 

prevalecentes na trajetória das políticas culturais no país – ausências, 

autoritarismos e instabilidades (Rubim, 2007) – não permitem atenção para a 

gestão cultural. A predominância do estado nacional como agente das políticas 



culturais, inclusive das políticas de financiamento, até a década de 80, mantém 

uma situação na qual a gestão cultural continua marcada pelo amadorismo, 

clientelismo, fisiologismo, patrimonialismo, ainda que existam algumas 

discrepâncias a este quadro. 

Os anos 80 conformam, na perspicaz observação de Evelina Dagnino (2005), 

uma “convergência perversa” no Brasil, pois o final da ditadura e início da 

democracia convive temporal e tragicamente com o neoliberalismo no mundo e 

sua penetração no país, que resultam no governo Fernando Collor (1990-1992) 

e depois Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Nesta circunstância, 

mudanças significativas aconteceram nas relações entre estado e cultura, bem 

como no desenho das políticas e da gestão culturais no país.  

Na segunda metade dos anos 1980, o governo José Sarney, de maneira 

contraditória, amplia a infraestrutura cultural, inclusive com a criação do 

Ministério da Cultura em 1985, e, simultaneamente, através da Lei Sarney 

(1986) desloca o financiamento da cultura para o mercado, de modo muito 

particular. Recorrendo a uma política de leis de incentivo, o estado abre mão de 

impostos, através da isenção fiscal, para que os empresários invistam no campo 

cultural. No entanto, a imensa maioria do recurso mobilizado provém do estado, 

apesar das decisões passarem às empresas.

As leis de incentivo, em sua modalidade brasileira, se inserem na lógica 

neoliberal, de crítica ao estado e privilegiamento ao mercado, que atingiu o 

mundo, a partir da virada dos anos 1970/1980, e o Brasil na década de 1990. O 

governo Fernando Collor (1990-1992) impõe um modelo neoliberal à cultura, 

formulado por Ipojuca Pontes, seu primeiro dirigente de cultura (Pontes, 1991), 

com o desmonte das estruturas estatais de cultura e, depois, com a implantação 

da lei Rouanet. De 1995 a 2002, o governo Fernando Henrique Cardoso reforma 

as leis de incentivo para que elas tenham plena vigência em lugar das políticas 

estatais de cultura, sob a égide do slogan cultura é um bom negócio.   



A lógica de financiamento inscrita nas leis de incentivo possibilita o surgimento 

legalizado de intermediários culturais, como são chamados na Lei Rouanet. Tais 

intermediários devem elaborar projetos, captar recursos, administrar eventos 

etc. Em suma, eles devem organizar a cultura, principalmente aquela não 

adstrita ao estado. Ele se encontra quase paralisado, sem recursos próprios 

para investir e sem políticas culturais, pois delegou ao mercado, através da 

vigência das leis de incentivo, o poder de decidir sobre a cultura brasileira. 

Não por acaso, Maria Helena Melo da Cunha constata que a formação do 

mercado de trabalho de produtores culturais aconteceu a partir da segunda 

metade dos anos 1980. Seu reconhecimento social ocorreu com a telenovela 

Celebridade, de Gilberto Braga, dirigida por Dennis Carvalho, veiculada em 

horário nobre pela Rede Globo de outubro de 2003 a junho de 2004. Nela as 

duas principais personagens, Maria Clara e Laura, que simbolizam o bem e o 

mal na narrativa, são produtoras culturais. Profissão recente, pouco conhecida e 

ainda em processo de constituição, a produção cultural tornou-se visível para a 

grande maioria da população brasileira e legitimada socialmente pela televisão. 

A ausência de preocupação e de tradição na formação de gestores; a submissão 

da cultura à lógica de mercado e a frágil política cultural do estado nacional, 

deprimida nos oito anos de Fernando Henrique Cardoso (Castello, 2002), são, 

por excelência, o contexto explicativo para a emergência da nomeação de 

produtores culturais, com as características que eles adquirem no país. Uma 

discussão cuidadosa sobre a delimitação da figura do produtor cultural pode ser 

encontrada no trabalho de Linda Rubim (2005). A explicação elaborada elucida 

igualmente a importância que o marketing cultural obteve no Brasil, comparado 

com outros países latino-americanos (Rubim, 2005).

Possibilidades de mudança



A busca de dotar o país de políticas culturais, nas quais o estado tenha um 

papel ativo, desde as gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira no Ministério da 

Cultura (Rubim, 2008), exige revisar a predominância da produção sobre a 

gestão cultural, superando a singularidade brasileira, ocasionada pela 

dominância das leis de incentivo. A preocupação com formuladores de políticas 

e gestores culturais passa a ser estruturante para a efetividade das políticas 

culturais desenvolvidas.

A atenção com as políticas culturais se traduz inclusive em conquistas, que têm 

potente repercussão sobre o tema da gestão cultural. Cabe destacar, dentre 

outras: a aprovação da lei 12.343 que instituiu o Plano Nacional de Cultura 

(PNC) em 2010, precedida por sua incorporação à Constituição Federal através 

da emenda constitucional número 48 de 10 de agosto de 2005, e a votação da 

emenda constitucional número 71 de 29 de novembro de 2012 que incluiu na 

Constituição Federal o Sistema Nacional de Cultura (SNC). O PNC e o SNC são 

políticas estruturantes que devem alterar profundamente o quadro desenhado 

da gestão cultural no Brasil, pois estabelecem um horizonte de políticas de longo 

prazo, contrapostas à tradição de instabilidades, que marcaram as políticas 

culturais no país.   

O PNC, previsto para dez anos, a começar em 2010, não só estabeleceu uma 

perspectiva de planejamento na área cultural nacional, como prevê a indução 

desta atitude para as esferas estaduais e municipais, dado que implica na 

existência de planos estaduais e municipais de cultura. O SNC impõe a criação 

de estruturas organizativas, também previstas em patamares estaduais e 

municipais. Ou seja, ele exige toda uma organização do estado brasileiro no 

campo cultural. Para esta estrutura funcionar de modo adequado, fica evidente a 

necessidade de pessoal qualificado para sua gestão.

O SNC tem como componentes, em níveis da união, dos estados e dos 

municípios: órgãos gestores; conferências; conselhos; planos; sistemas de 



financiamento; sistemas setoriais; sistemas de informação e indicadores; 

comissões intergestores e programa de formação na área da cultura. A demanda 

e o impacto desta reestruturação do estado na área da gestão são evidentes 

(Ministério da Cultura, 2011). Órgãos gestores, coletivos, comissões, sistemas e 

outras instâncias previstas implicam em pessoal (qualificado), em especial, 

dedicado à gestão pública no campo da cultura. A atenção com a gestão cultural 

aparece constantemente reafirmada em documentos do Ministério, em especial, 

os dedicados ao PNC e ao SNC. O documento antes citado, por exemplo, 

propõe a criação de comissões intergestores para estabelecer instâncias de 

negociação e pactuação entre os responsáveis pela cultura da união, de estados 

e de municípios.

Reconhecendo a necessidade de qualificar a gestão, o mesmo documento 

enuncia a constituição de programas de formação na área da cultura. Com 

relação ao panorama nacional, está escrito: “A formação de pessoal em política 

e gestão culturais é estratégica para a implantação e gestão do Sistema 

Nacional de Cultura, pois trata-se (sic) de uma área que se ressente de 

profissionais com conhecimento e capacitação no campo da gestão das políticas 

públicas” (Ministério da Cultura, 2011, p.49-50). O texto, depois desta afirmação, 

amplia o espectro da qualificação também para a gestão do setor privado e de 

conselheiros de cultura.

Além das políticas e programas do ministério, que demandam formação de 

organizadores, nas conferências três nacionais de cultura (2005, 2010 e 2013), 

bem como em muitas conferências setoriais, estaduais, territoriais e municipais, 

o tema da formação, capacitação e qualificação foi sempre uma das principais 

reivindicações das comunidades culturais. Tais atitudes colocaram em cena de 

modo contundente a questão da formação.       

Panorama da formação em organização da cultura



A preocupação com a formação em cultura tornou-se evidente na atuação do 

Ministério da Cultura comportando uma série de iniciativas desde então. Antes 

de analisar os experimentos desenvolvidos neste horizonte, necessário se deter 

sobre uma das ações viabilizadas pelo Ministério: o mapeamento nacional da 

formação em organização cultural no Brasil, financiado pelo Ministério da 

Cultura, envolvendo as áreas de políticas, gestão e produção cultural, realizado 

em 2009, pelos professores Antonio Albino Canelas Rubim, Alexandre Barbalho, 

Leonardo Costa e equipe (2012).  

O mapeamento, desenvolvido de 15 de junho até 15 de setembro de 2009, 

acionou investigação on-line e procedimentos de pesquisa: aplicação de 

questionários, pesquisa documental, contato telefônico para complementação de 

dados etc. Ele abrangeu não só dados sobre os entes formadores, como 

também recolheu informações quantitativas e qualitativas, referentes aos 

conteúdos, tecnologias e métodos pedagógicos acionados nas variadas 

modalidades de capacitação e aperfeiçoamento desenvolvidas. O banco de 

dados, disponível no endereço www.organizacaocultural.ufba.br, compreende 

um total de 257 instituições, 355 setores, 624 cursos e 98 publicações.

A maior parte dos cursos pesquisados (75,88%) tem caráter mais esporádico 

(extensão). Os cursos de especialização abrangem 9,49% das ofertas, seguidos 

de 6,11% de cursos com apenas disciplinas na área da organização da cultura 

em seu quadro formativo. Inicialmente eles não deveriam compor o universo do 

mapeamento, mas dado seu volume foram incluídos. A pequena oferta de 

formação em graduação na área ficou evidente (0,96%), mas foi constatado um 

maior número de graduações tecnológicas (2,41%), resultando um total de 

apenas 3,37%. Os cursos técnicos oferecidos na área corresponderam a 2,73% 

do total registrado. Os quadros inscritos abaixo foram todos retirados do artigo 

publicado na revista PragMatizes.

Quadro 1: Cursos por nível/tipo

http://www.organizacaocultural.ufba.br/


A imensa concentração na área de extensão e o reduzido número de cursos 

regulares de graduação indicam que o setor encontra-se em uma situação 

bastante delicada. A área aparece como recente no ensino superior, com poucas 

ofertas. Isto implica igualmente na fragilidade do campo de pesquisas sobre o 

tema. 

Como o campo da organização da cultura compreende produção, gestão e 

políticas culturais, o mapeamento buscou aferir a presença de cada uma delas 

na oferta encontrada: 70,18% dos cursos se voltaram para produção cultural, 

26,09% dedicaram-se a gestão cultural e 3,40% dos cursos eram de políticas 

culturais. Este quadro, mais uma vez, comprovou a singularidade da situação 

nacional, com enorme predomínio da produção cultural, e a necessidade urgente 

de mudança nesta situação para adequar o país às novas políticas culturais 

desenvolvidas pelo estado brasileiro.  

Quadro 2: Cursos por campo

Para um maior detalhamento do quadro 2, recorreu-se a possibilidade de uma 

maior explicitação das temáticas dos cursos, através do dispositivo de múltiplas 

respostas. O financiamento da cultura teve a maior porcentagem de cursos, com 

o total de 18,22%. Ele englobou cursos voltados à captação de recursos, 

marketing cultural e uso das leis de incentivo a cultura. Outra vez, a 

singularidade se expressou. A temática colocada em segundo lugar foi 

elaboração de projetos (16,20%), que pode ser associada ao tema do 

financiamento, já que pressupõe, na atualidade, a confecção de projetos para 

captação de recursos. Assim, 34,42% dos cursos estavam ligados a questões de 

financiamento. Produção cultural ficou na terceira posição, reafirmando seu lugar 

de destaque. Mas gestão cultural e políticas culturais já emergiam como 

temáticas acionadas com alguma relevância. 



Quadro 3: Cursos por área temática

Para concluir, esta visitação a alguns dados do mapeamento, constatou-se que 

do total de cursos, 63,75% foram considerados de oferta sem periodicidade 

regular e apenas 36,25% asseguram regularidade em seu trabalho formativo. 

Este dado também reafirmou a fragilidade detectada pelo mapeamento na 

formação em organização da cultura no Brasil no ano de 2009. Uma análise 

mais completa do mapeamento pode ser encontrada no artigo antes referido. 

Com base nos dados do mapeamento algumas observações finais podem ser 

feitas. A prevalência da produção cultural e a necessidade urgente de atenção 

com a formação em gestão e políticas culturais parecem evidentes. A fragilidade 

acadêmica da área de ensino, pesquisa e mesmo extensão também emergiu 

como expressiva: poucos cursos de graduação e pós-graduação, pouco 

presença em universidades, o que afeta a pesquisa, e significativa presença de 

cursos como extensão de pequena envergadura. A organização da cultura no 

Brasil apresentou-se como um campo acadêmico não estabelecido. Cabe 

assinalar, ainda a limitada abrangência nacional dos cursos (apenas 7,73%); a 

pouca quantidade de diferentes procedimentos metodológicos, tais como 

práticas (10,90%) e cursos à distância (4,27%); a pouca existência de processos 

seletivos para a admissão do aluno (apenas 13,04%); e quase inexistência de 

avaliação nos cursos, pois apenas 24,23% dos cursos exigiam trabalhos finais 

para a sua conclusão. A localização regional dos cursos expressou graves 

problemas, dado que eles se concentram em poucas regiões e estados do país: 

quase 50% estavam instalados na região sudeste.

Formação dos organizadores da cultura

Todos estes fatores – necessidade evidente de qualificação de pessoal, 

demandas das comunidades culturais, políticas desenvolvidas etc. – levaram o 



Ministério da Cultura a tomar uma série de iniciativas nesta área. Em 2009, no 

bojo da construção do SNC, foi criada comissão para elaborar proposta 

acadêmico-pedagógica de curso destinado a formar gestores culturais. O projeto 

piloto do curso foi executado em 2010/2011 na Bahia, envolvendo um alunado 

de gestores culturais de diversos territórios do estado. 

Desde então, o Ministério da Cultura tem apoiado um conjunto de cursos de 

formação de organizadores da cultura, em especial, gestores. Em conjunto com 

as secretarias de cultura dos estados do Nordeste brasileiro já foram efetuados 

dois cursos. Estes cursos, na sua realização, envolveram ainda a Fundação 

Joaquim Nabuco, a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a 

Universidade Federal da Bahia.  Diversos outros cursos para a formação de 

gestores tem sido apoiados pelo ministério, inclusive em variados territórios do 

país. 

Pelo menos 11 cursos já foram ou estão sendo realizados desde 2010. Seis 

deles, concluídos até 2014, envolveram estados como Bahia, Rio Grande do 

Sul, Pará, Rio de Janeiro e Paraíba, além do curso destinado ao Nordeste. Eles 

formaram, conforme dados do Ministério da Cultura, 713 pessoas e reuniram 

instituições como: Universidade Federal da Bahia, Fundação Joaquim Nabuco, 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Universidade Federal do Pará, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, Universidade Federal de Campina Grande, Secretarias Estaduais de 

Cultura do Nordeste e do Rio de Janeiro. Desde 2014, mais cinco cursos estão 

em andamento, congregando instituições como Universidade Nacional de 

Brasília, Fundação Joaquim Nabuco, Universidade Federal da Bahia, Consórcio 

Culturando, Universidade Federal de Roraima e Universidade Federal do Acre, 

com especial destaque para regiões brasileiras como Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste.  

Não resta dúvida que, diante do panorama existente, tais iniciativas configuram-



se como fundamentais. Apesar disto, devido a seu caráter não sistemático e sua 

dispersão, estes cursos não dão conta do tamanho do desafio de formação 

colocado pela realidade brasileira, suas novas circunstâncias e políticas 

culturais, a exemplo do PNC e do SNC. Imprescindível dar um passo ainda mais 

ousado com a criação de um programa nacional efetivamente amplo, articulado, 

continuado e estruturado em rede, que aglutine um conjunto de instituições, em 

especial universitárias, para enfrentar de modo adequado este desafio. 

Para além da dificuldade de nomeação, os cursos podem ser imaginados em 

três patamares distintos da organização da cultura: formuladores e dirigentes, 

afeitos ao patamar mais sistemático e macrossocial das políticas culturais; 

gestores, instalados em instituições ou projetos culturais mais permanentes, 

processuais e amplos e produtores e afins, a exemplo de curadores e 

programadores culturais, mais adstritos a projetos de caráter mais eventual. A 

formação deve contemplar todos estas dimensões, mas dada a deficiência e 

necessidade de reversão do quadro atual as áreas de políticas e gestão 

necessitam ser priorizadas. 

Outra observação: a formação em organização da cultura deve compreender, 

não necessariamente em um único curso ou habilitação, os três patamares 

acima registrados, pois é preciso que sejam formados profissionais voltados 

para as políticas, a gestão e a produção culturais, além dos outros trabalhadores 

envolvidos nas diversas dimensões do sistema cultural.  A formação para cada 

um destes patamares, por certo, tem peculiaridades, mas possui muitas 

características em comum.

Pode-se constatar o caráter mit [multi-inter-trans] disciplinar deste campo de 

formação. Além dos conhecimentos acionados serem obrigatoriamente 

provenientes de uma diversidade de áreas de conhecimento, a própria esfera da 

cultura e seus estudos já é em si mesma mitdisciplinar. A qualificação de 

organizadores deve trabalhar com um conceito ampliado de cultura, que 



abarque: ideários, saberes, práticas, comportamentos, valores e uma 

diversidade de expressões artísticas e científicas. Esta noção ampla de cultura 

deve ser articulada, de modo íntimo, às mais diferentes áreas de conhecimento: 

sociologia; administração; antropologia; comunicação; economia; educação; 

história; política; direito; museologia; artes; turismo etc. Tais conhecimentos são 

essenciais para a qualificada formação em organização da cultura.

 

Conclusões

O panorama traçado neste texto evidencia as políticas e a gestão culturais como 

dimensões constitutivas da esfera da organização da cultura, entendida como 

momento específico e imprescindível da dinâmica cultural da sociedade. Com 

base nesta visão, busca-se desvelar a singularidade da organização da cultura 

no Brasil expressa no predomínio da figura da produção cultural em relação à 

gestão cultural, explicada pela hegemonia de políticas culturais e políticas de 

financiamento à cultura, subsumidas a uma perspectiva neoliberal. O novo 

cenário aberto pelas políticas culturais implantadas desde 2003, a partir da 

gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, permitiu uma atenção com o 

tema da gestão cultural, antes praticamente inexistente, e possibilita uma 

reversão deste panorama. Políticas de largo prazo, a exemplo do Plano 

Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura, colocam em cena a 

gestão cultural e exigem sua consolidação e qualificação, para desenvolver a 

cidadania cultural, os direitos culturais e a cultura cidadã na sociedade brasileira.
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