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Resumo: O presente trabalho tem como universo de pesquisa o Colegiado Setorial de Dança do Rio 

Grande do Sul, como entidade que integra uma concepção política constituída a partir de algumas 

recentes reformulações no contexto das políticas públicas para a cultura no Brasil. Sobretudo no que 

diz respeito à construção de diálogo entre “sociedade civil” e “Estado”. Dentro desse contexto, 

etnografei o primeiro gestão deste grupo focada principalmente em acompanhar a formulação de um 

documento que pretende formalizar um conjunto de políticas culturais para o setor da dança: o Plano 

Setorial de Dança. Desse modo, olhando para e através do documento é que percebemos como este 

potencialmente revela como o Estado é imaginado e encontrado em determinado contexto, 

reafirmando os múltiplos sentidos que este pode assumir para os sujeitos envolvidos, bem como 

efeitos da produção social de categorias nas políticas públicas, e do entendimento sobre políticas de 

governo e políticas de Estado. Para tanto, isso implica em observar a linguagem utilizada, os debates 

que sucederam o texto final do documento e as mobilizações que a busca por aprovação do 

documento proporcionou.  
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1. Introdução 

 

O presente artigo é parte de minha dissertação que trata da participação política e 

formas de engajamento nas relações entre “demandantes” e “poder público” no âmbito das políticas 

culturais de dança do Rio Grande do Sul. O recorte aqui aplicado tem como foco de investigação a 

análise da participação política em torno do Plano Setorial de Dança do Rio Grande do Sul. Tal 

investigação se atém tanto sobre os processos coletivos de elaboração do referido documento quanto 

do documento propriamente dito. E por “processos coletivos de elaboração” me refiro à escrita 

realizada pelos membros do Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul. De modo que tais 

processos foram etnografados durante o primeiro ano da gestão 2014-2016, incluindo além da escrita 

(e seus aspectos relacionados como metodologia e uso da linguagem), estratégias políticas do 

Colegiado em busca da legitimação jurídica do documento1. 

                                                             
1  Para fins deste artigo restrinjo-me a analisar apenas aspectos relacionados a escrita do documento em 
questão. 



De modo mais geral, o Plano Setorial de Dança do Rio Grande do Sul (PSD) constitui um 

conjunto de políticas culturais referentes à área da dança no que diz respeito ao âmbito estadual e 

por isso, é necessariamente atrelado ao Plano Estadual de Cultura (que abrange demais setores da 

Cultura). Como já referido, o PSD foi desenvolvido pelos membros do Colegiado Setorial de Dança do 

Rio Grande do Sul, tendo em vista a orientação mais geral de um quadro de políticas mais amplas 

cuja origem remonta a uma concepção federal a partir do Sistema Nacional de Cultura.   

Assim sendo, o debate sobre políticas públicas no Brasil se insere num contexto 

desafiador, a partir do governo Lula (2003-2010), com os objetivos de “estruturação, 

institucionalização e implementação” do então Sistema Nacional de Cultura. Tal Sistema corresponde 

a uma política governamental e se dedica principalmente à compreensão da organização sistêmica 

de políticas que abrange os três níveis de governo (municipal, estadual e federal). Como 

desdobramentos dessa organização sistêmica de tais esferas são exigidas diversas medidas de 

adequação e criação de novas ferramentas administrativas por parte dos municípios e estados para 

que se alinhem às recomendações do âmbito federal.  

Segundo consta no documento analisado2, o Sistema Nacional de Cultura segue 

modelos similares ao que aconteceu nas áreas de Saúde e Assistência Social no país, no que diz 

respeito à orientação de pactuação e articulação dos três níveis de governo buscando uma 

adequação político-administrativa. Em termos legais, está em tramitação através da PEC nº416/2005 

a qual acrescenta o artigo à Constituição de 1988: "Art. o 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, 

organizado em regime de colaboração, de forma horizontal, aberta, descentralizada e participativa 

(...)”. 

Assim, em nome de maior “organicidade, racionalidade e estabilidade” às políticas 

públicas para cultura, o SNC se funda como justificativa estatal para assegurar direitos culturais 

previstos em lei. O SNC se estrutura através da articulação de Sistemas Estaduais e Distrital de 

Cultura e de Sistemas Municipais de Cultura e possui como elementos constitutivos: Órgãos Gestores 

da Cultura, Conselhos de Política Cultural, Conferências de Cultura, Planos de Cultura, Sistemas de 

Financiamento à Cultura, Sistemas Setoriais de Cultura, Comissões de Intergestores Tripartite e 

Bipartites, Sistemas de Informações e Indicadores Culturais, Programa Nacional de Formação na 

Área da Cultura. 

Note-se que, segundo esse contexto brevemente apresentado, tanto o Plano Setorial de 

Dança, quanto o Colegiado Setorial de Dança e o Plano Estadual de Cultura constituem “novos” 

elementos administrativos do quadro da gestão pública que juntamente com esferas já existentes tais 

como os Conselhos de Cultura, por exemplo, foram desenvolvidos para fins de institucionalização de 

políticas culturais. Além disto, criados durante um governo “popular”3, como generalizadamente 

podem ser apontadas as gestões do Partido dos Trabalhadores (PT), tais elementos aparecem nos 

documentos estatais (tais como o Sistema Nacional de Cultura, dentre outros) como tributários da 

“participação civil” incentivando o diálogo entre “sociedade civil” e “Estado”.  

                                                             
2  Documento disponível em: é http://www.cultura.gov.br/ Acesso em: 22/01/15 
3  A categoria “popular” aqui evocada se remete ao que historicamente ficou conhecido do partido por se 
inclinar à constituição de esferas consultivas (Orçamentos Participativos e Conselhos, por exemplo).   



É nesse sentido que busco abordar, através da centralidade dos documentos, os 

sentidos de participação política dos membros do Colegiado Setorial de Dança e os entendimentos 

do Estado que estão implicados nessa relação. Para tanto, me oriento por questões tais como: de 

que maneira tais membros agem em torno da elaboração e aprovação do Plano Setorial de Dança? 

Quais aspectos sobre o Estado podem ser revelados através do estudo de linguagem dos 

documentos?  

Para pensar em termos de metodologia e técnicas de pesquisa, neste trabalho foi 

realizada, de modo central, a observação participante no Colegiado Setorial de Dança que 

possibilitou o mapeamento acerca dos sujeitos envolvidos bem como viabilizou etnografar os 

processos de elaboração do Plano Setorial de Dança (PSD) do Rio Grande do Sul. 

 Ao ressaltar as dinâmicas das atuações dos sujeitos nas reuniões realizadas pelo 

Colegiado são levadas em consideração, entre outras coisas, os modos como tomam as decisões 

tanto para definição de suas frentes de ação como para o processo de escrita do PSD. Dentro desse 

quadro, a observação participante possibilita acompanhar de perto as interações interpessoais. 

No mais, realizei a análise documental levando em consideração sua presença como via 

de acesso para tratar de um ponto central de mobilização dos sujeitos. Ao analisar o documento 

(PSD) do ponto de vista de “futuros beneficiários” foi possível ainda reconhecer como e quais 

categorias são reveladas como concepções situacionais sobre o “Estado”. Para tal, justifico a 

utilização da análise documental a partir da concepção de Annelise Riles (2006) que toma 

documentos como artefatos paradigmáticos de práticas modernas de conhecimento.  

No contexto desta pesquisa, os documentos importam desde o ponto de vista teórico e 

metodológico: em primeira mão, teórico no sentido assinalado por Shore (2010) de que condensam a 

linguagem objetivo legal-racional com a qual são apresentadas as políticas públicas, são fenômenos 

políticos, e que podem revelar a natureza política daquilo frequentemente está como tecnologias de 

governo; além disto, são de fundamental importância metodológica por cumprirem um papel de 

artefatos legitimadores (no sentido de que se apresentam como “materialização” dos planos de ação 

governamentais bem como estabelecem critérios daqueles sujeitos considerados “objetos” dessas 

políticas).  

Ademais, neste campo específico de pesquisa, documentos constituem uma parte da 

realidade social desses sujeitos: a) por um lado, diz respeito aos “papeis específicos” que carregam 

as políticas a serem implementadas; b) mas também como documentos que ordenam 

predominantemente financiamentos públicos, os chamados “editais públicos” os quais são 

apresentados como parâmetros para a seleção de projetos “adequados” a participação em eventos, 

aprovação de recursos financeiros ou de premiações. Ademais, essas seleções ganham relevância, 

pois representam um dos modos de conferir graus de manutenção e, por conseguinte de 

profissionalização de grupos e bailarinos. 

 Ressalto ainda, retomando a metodologia, minha incursão nos grupos virtuais da rede 

social Facebook existe, basicamente, como recurso (fonte) de pesquisa.  Minha perspectiva, 

entretanto, é de não descartar a possibilidade de considerá-lo como contexto etnográfico (Miller e 

Slater, 2004), uma vez que aproveito dali as informações divulgadas com datas de encontros, como 



já dito, endereços eletrônicos de matérias a respeito de políticas culturais na internet ou como 

atualizações do site do IEACen, divulgação das atas ao fim das reuniões, por exemplo. 

 

2. O Colegiado Setorial de Dança como universo de pesquisa 
 

Em primeiro lugar é preciso tratar de como cheguei ao Colegiado como possibilidade de 

universo de pesquisa – o que, de certa forma, justifica também a escolha do objeto ao analisar 

políticas culturais por via do setor da dança e mais especificamente por este órgão estadual. De 

alguma maneira, a trajetória até o Colegiado foi iniciada após minha pesquisa de conclusão de curso 

na graduação envolvendo relações de gênero e dança contemporânea, no sentido de busca da 

continuidade do tema para o trabalho no mestrado. A interface entre antropologia e dança me levou a 

procurar grupos de dança na cidade de Porto Alegre até que encontrei o Grupo Experimental de 

Dança da Cidade de Porto Alegre/RS, no começo de 2013.  

A escolha pelo grupo se justificava por se tratar de um grupo com ampla abrangência de 

estilos de dança e, sobretudo, por ser disponibilizado gratuitamente pela prefeitura como uma política 

cultural municipal. E assim, meus primeiros passos (literalmente!) em campo foram viabilizados 

através da participação como “bailarina” no Grupo Experimental de Dança da Cidade de Porto 

Alegre/RS. Inicialmente, como pesquisadora interessada em como os investimentos 

estéticos/profissionais nos corpos que dançam podem se desdobrar socialmente, procurei grupos de 

dança que fossem financiados de alguma forma pelo Estado. Nesse processo de delineamento de um 

objeto etnográfico algumas perguntas se colocaram, entre elas: como a área de dança se articula 

com as políticas de investimentos culturais (eventos proporcionados)? Qual a relação entre como e o 

que é produzido em dança o que o Estado apoia e/ou financia?  

A partir da inserção no projeto pude abrir um leque de encontros com sujeitos 

importantes para a história da dança na cidade e ainda com bailarinos e produtores culturais 

envolvidos nos processos de construção de agenda e formulação de políticas culturais. Assim, o 

envolvimento com o Grupo Experimental abriu portas para participação em espaços de debates, 

levando-me, assim, ao que chamei inicialmente de “espaços de interação”, tais como as audiências 

públicas sobre elaboração de políticas culturais através da Conferência Municipal de Cultura, 

Seminário de revisão da lei de incentivo cultural do Fumproarte (Fundo Municipal de Amparo à 

Produção Artística e Cultural de Porto Alegre), bem como reuniões de Colegiado Setorial de Dança e 

outros encontros promovidos dentro de festivais.  

Tendo em vista as dimensões em que a dança emergia como possibilidade de tessitura 

de redes de participação e engajamento político, busquei me afinar ao que poderia ser uma pista 

mais eficaz para investigar, tomando como foco central, o modo como as políticas públicas se 

relacionam com aspectos da profissionalização da dança a partir de esferas institucionais. Um dessas 

esferas institucionais acessível era o Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul, já que era 

divulgado entre os eventos de dança como ferramenta criada para cumprir o papel de ponte de 

diálogo entre o “Estado” e a “sociedade civil”. Tal esfera se demonstrava de grande relevância para 



minha pesquisa, pois poderia sistematicamente debater, entre outras coisas, questões relacionadas a 

políticas públicas da área. Outro aspecto pelo qual o Colegiado se mostrou relevante é que, além de 

profissionais e artistas da dança, eventualmente participam representantes de entidades tais como a 

ASGADAN (Associação Gaúcha de Dança), IEACen (Instituto Estadual de Artes Cênicas) e SATED - 

RS (Sindicato de Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversão).  

Formalmente o Colegiado foi instituído (juntamente com demais setores das artes 

cênicas, que abrange Teatro e Circo) como elemento constitutivo do Sistema Estadual de Cultura 

servindo como órgão consultivo sobre as políticas públicas. Assim, compreendo o Colegiado como 

parte de uma cadeia organizacional e sistemática que se configura como ferramenta administrativa 

em um contexto de estruturação de políticas públicas estaduais alinhadas a um modelo federal. 

Dessa forma, o Colegiado Setorial é apresentado como duplamente significativo para os fins desta 

pesquisa: 1) como contexto sócio-cultural e institucional que permite a possibilidade de investigação 

sobre o fenômeno da participação política, uma vez que se constitui como esfera destinada à 

“inclusão” da “sociedade civil” no debate de políticas públicas; 2) como cenário para emergência tanto 

de sujeitos políticos quanto de novas relações de poder quando pensado como possibilidade de 

engajamento político (de onde, institucionalmente, são construídas relações entre “demandantes” e 

“poder público”).  

Com o foco no Colegiado pude então buscar a intersecção entre os discursos estatais 

sobre as políticas públicas para a cultura através das proposições dos gestores e representantes 

públicos e as “demandas” daqueles que poderiam ser chamados de representantes ou a própria 

“sociedade civil”. Tendo em vista minha inserção paralela como “bailarina” junto ao Grupo 

Experimental da Cidade, meu objeto de pesquisa foi sendo delineado em via de mão dupla: o 

trabalho etnográfico de observação participante em audiências públicas e seminários relacionados ao 

tema foi informado a partir do campo do Grupo Experimental; e, por outro lado, o interesse de 

perseguir os pressupostos estatais (os quais ouvia nas audiências) na vida dos sujeitos me faz voltar 

novamente aos bailarinos e demais profissionais de dança – mas a partir do contexto do Colegiado 

Setorial de Dança do Rio Grande do Sul. 

 

3. O Colegiado e a proeminência do Plano Setorial de Dança 
 

Desde que comecei a etnografar o Colegiado Setorial de Dança, em outubro de 2013, 

com a eleição dos delegados responsáveis pela gestão do ano de 2014 – 2016, já se anunciava 

como pauta “emergencial” a discussão e elaboração do Plano Setorial de Dança (PSD) que integraria 

o Plano Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. Sobretudo, por ter o Rio Grande do Sul aderido 

“tardiamente” ao Sistema Nacional de Cultura em relação aos demais estados. Além disso, o ano de 

2014 sendo ano eleitoral, os membros do Colegiado tinham interesse em finalizar e aprovar o plano 

antes das eleições (que aconteceriam em outubro de 2014). 

Por mais esforços que tivessem de divulgação e mobilização de mais pessoas – já que 

as reuniões compunham cerca de doze participantes – os encontros geralmente aconteciam com 

praticamente as mesmas pessoas, não variando muito o número de participantes (que são, em geral, 



bailarinos, coreógrafos, diretores artísticos ou que se reconhecem pela categoria mais abrangente de 

profissionais da dança); o que, por outro lado, manteve a continuidade dos debates no momento da 

elaboração do Plano.  

A esse respeito considero que esteja relacionado o constante investimento na busca de 

mais participantes para o Colegiado através de discurso pedagógico que consiste em “apresentar” o 

Colegiado como ponte de diálogo entre a “sociedade civil” e o Estado, colocando-o como 

possibilidade de engajamento em busca de melhorias para profissionais da dança. De certo modo, tal 

discurso necessariamente abrange também o sistema político institucional no qual está inserido, a 

saber, desde o Plano Estadual de Cultura até o Sistema Nacional de Cultura, uma vez que se trata de 

uma cadeia organizacional de políticas. Em cada oportunidade de maior contato com o público-alvo 

(bailarinos, produtores culturais, profissionais da dança) em eventos tais como Encontros da Dança e 

Mostras Coreográficas, por exemplo, havia uma apresentação do Colegiado Setorial de Dança. As 

apresentações, em geral, se davam através de depoimentos de delegados nos quais declaravam a 

importância do envolvimento com Colegiado para o setor: “o Colegiado é uma nova forma de fazer 

políticas públicas”, dizia uma das participantes no 2º Encontro Estadual de Dança.  

Ressalto ainda que embora seja um campo micro de políticas, já que os Colegiados 

Setoriais foram criados justamente para dar conta das demandas locais (nesse caso, no nível 

estadual) há também convergência de “lutas locais” em diálogo com o âmbito nacional. Essas 

conexões com questões de maior amplitude se desenvolvem, em grande parte, devido à constituição 

de um sistema organizacional no qual funciona uma rede de relações que tem contato com as 

agendas nacionais, como por exemplo, através da promoção de conferências com representantes 

regionais que atualizam as demandas locais e fortalecem pautas nacionais.   

O Colegiado se organiza através da realização de reuniões que inicialmente eram 

agendadas de acordo com a disponibilidade dos membros e após os primeiros meses passaram a ser 

quinzenais. Aqui importa ressaltar tal frequencia para a realização das reuniões porque demonstra o 

grau de disponibilidade que se exige para garantir presença constante. Assim, geralmente eram 

compostas por pessoas que foram anteriormente eleitas ou indicadas como delegados, sendo que a 

composição “efetiva”, diz respeito a três representantes do Estado (que já ocupam cargos públicos 

que podem ser relacionados ao setor da cultura ou a servidores públicos do setor de licenciatura em 

dança), e mais nove pessoas que representam a “sociedade civil”. De modo geral, nem sempre iam 

todas as pessoas eleitas como delegadas (e/ou suplentes) e poucas vezes constatei presença de 

outras que não estivessem oficialmente requisitadas para estar ali participando dos debates. De certa 

forma esse quadro possibilita a compreensão de que o grupo reunido no Colegiado tivesse um 

caráter de compromisso mais “institucional”, no sentido de que somente aqueles que ocupam cargos 

como delegados e/ou suplentes podem ser considerados presenças efetivas, como já referido 

anteriormente. 

Por outro lado, esse mesmo grupo que embora composto por um número não tão 

expressivo de membros foi responsável pela elaboração do Plano Setorial de Dança do Rio Grande 

do Sul (PSD), aprovado no dia 1 de julho de 2014 pelo Secretário Estadual de Cultura. E mesmo não 

cabendo aqui questionar até que ponto tal documento garante a realização ou modificação efetiva 



das políticas, destaco o modo como é valorizado pelo grupo como fruto do seu trabalho e que tem 

sido comemorado como documento pioneiro em termos estaduais de diretrizes para políticas públicas 

do setor. 

Primeira vez que ouvi falar do Plano Setorial de Dança (PSD) foi no 1º Encontro Estadual 

de Dança do Rio Grande do Sul que aconteceu em outubro de 2013 na Casa de Cultura Mário 

Quintana, no centro de Porto Alegre. O encontro era iniciativa do Instituto Estadual de Artes Cênicas 

(IEACen/SEDAC) em parceria com entidades representativas da dança no estado tais como 

Associação Gaúcha de Dança (ASGADAN), Centro Municipal de Dança de Porto Alegre, Sindicato 

dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões do Rio grande do Sul (SATED/RS), além de 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFGRS),Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e apoio da Associação de amigos da Casa de Cultura 

Mário Quintana (AACCMQ) e SESC-RS. 

A composição do evento contava com mostras coreográficas de diversos grupos bem 

como oficinas e rodas de conversa. Sendo que, de modo geral, estas rodas de conversa tratavam de 

temas ligados à profissão de bailarino e/ou professor de dança. E ainda se apresentavam, pelos 

organizadores, como espaços fomentadores e incentivadores de trocas de experiências profissionais. 

Este foi o caso da mesa redonda do primeiro dia do encontro que se concentrou em debater aspectos 

do ensino de dança com as presenças de vários professores e alunos das graduações em dança do 

estado. 

 A mim interessava, em particular, quando ainda estava em fase de elaboração do objeto 

de pesquisa, uma mesa intitulada “Dança, profissionalismo e representatividade” em função de certa 

curiosidade antropológica para entender o que poderia ser um fio condutor entre aspectos 

profissionais da dança e as políticas culturais. E de fato, o debate proposto naquele momento tinha 

como objetivo tratar da necessidade de se ter representantes locais mediante esferas de diálogos 

nacionais (tais como o Conselho Nacional de Cultura, o Fórum Nacional de Dança, por exemplo) aos 

quais os profissionais do Rio Grande do Sul acreditassem que suas demandas estavam sendo 

contempladas. 

No referido encontro aconteceu também a primeira reunião do Colegiado a qual 

etnografei. E em uma primeira aproximação notei o quanto tinham pressa: nesse mesmo dia seriam 

eleitos delegados para a gestão 2014 – 2015, que deveriam aprovar o regimento interno desta gestão 

e ainda por principal finalidade a organização, formatação e estruturação do Plano Setorial de Dança.  

Como já referido anteriormente, a pressa, além disto, fazia parte de um conjunto de preocupações 

bastante comuns no “tempo da política”, por assim dizer, já que 2014 seria ano eleitoral e o grupo 

tinha interesse que o Plano fosse aprovado o quanto antes. Este tempo conforma não apenas uma 

cronologia, mas delineia a urgência das ações mediante as incertezas dos resultados das eleições. 

Em outras palavras, uma mudança de governo poderia implicar em ter-se que abrir mão do Plano. 

Sendo assim, decidi etnografar as reuniões ao longo do primeiro ano de gestão 2014-

2015 do Colegiado Setorial de Dança e dentro desse processo, me detive ainda sobre a elaboração e 

circulação do PSD. Vale ressaltar que somente após estabelecer os primeiros contatos com os 



sujeitos que formavam o Colegiado percebi a relevância do PSD, que naquele momento parecia 

condensar as principais motivações da organização urgente da nova gestão do Colegiado que 

deveria se iniciar em janeiro do ano posterior. Nesse sentido, o PSD aparece como primordial para as 

reuniões em torno de sua elaboração e aprovação como agente ordenador desses encontros uma 

vez que se configura como pauta principal inicialmente. E além disto, o documento se revelava como 

uma via de acesso para compreensão de aspectos sobre como se constrói o fazer político implicado 

em modos de articulação, ação, definição de frentes e tomadas de decisão no âmbito institucional das 

políticas públicas. 

  
4. O Plano Setorial de Dança: uma análise desde olhar antropológico 

Os Planos Setoriais que fazem parte do Plano Estadual de Cultura foram pensados com 

o objetivo de dar conta de “demandas” específicas  de cada setor da Cultura, tais como teatro, artes 

plásticas, dança, etc. No caso da dança, o Plano Setorial de Dança (PSD) se refere desde a 

regulamentação de editais públicos, questões de financiamento público até adequação de infra-

estrutura para qualificação de teatros do estado, por exemplo. Cada Colegiado Setorial Estadual é 

responsável pela elaboração do plano de sua região e no caso do Rio Grande do Sul, o primeiro foi 

redigido pela gestão do Colegiado Setorial de Dança de 2012-2013. Segundo Diego Esteves, o então 

coordenador de dança do Instituto Estadual de Artes Cênicas (IEACen), esse primeiro documento 

não chegou a ter valor legal e isso se deveu, em parte, por não terem sido anexadas as atas das 

reuniões nas quais o Plano foi elaborado e que teriam dado origem ao texto final. De todo modo, esse 

documento serviu ainda como texto-base de orientação para a elaboração do novo documento, que 

tem como referência a gestão dos anos de 2014-2015. 

Acompanhei desde a primeira reunião em janeiro de 2014 na qual seriam debatidas as 

questões preliminares a respeito da elaboração do PSD tais como a metodologia de trabalho para a 

escrita, a apresentação do texto base e o agendamento das reuniões posteriores com suas tarefas 

pré-definidas. A metodologia de trabalho definida pelo grupo orientava que os interessados em 

contribuir com o PSD enviassem por e-mail à secretaria do IEACen suas propostas que seriam 

discutidas na reunião seguinte (geralmente eram discutidos dois ou três eixos por reunião, que 

totalizaram 4 reuniões que se realizam nos períodos de manhã e tarde na Casa de Cultura Mário 

Quintana para discutir o processo diretamente do PSD). Tais propostas poderiam ser sugestões 

como acrescentar ou retirar algum termo, propor novas ações dentro dos eixos pré-determinados ou 

mesmo reescrever qualquer texto do qual discordavam.  

O modo como se organizavam para “escrever coletivamente” era feito através da 

exposição do texto via datashow: as propostas encaminhadas eram copiadas em destaque ao lado 

dos demais textos que serviram de base para o documento oficial, o PSD da gestão anterior e o 

Plano Nacional de Cultura. Enquanto um dos membros se responsabilizava por ler o conteúdo já 

existente e as novas sugestões, havia pausas para discutir os possíveis pontos de divergência. Assim 

definiam o enunciado para o texto final conforme fosse do entendimento acordado entre todos. E 

aliás, as discussões sobre as modificações, em grande medida, chegavam a um enunciado 



consensual e em poucas vezes vi decidirem algo que por outra via que não essa, nesse caso era feita 

votação com decisão final da maioria simples.  

 Quanto à estrutura do documento é basicamente dividido em “eixos” que são como 

grupos temáticos que organizam separadamente as “diretrizes” que, por sua vez, dizem respeito às 

ações propriamente ditas. Como já destacado anteriormente, o PSD teve como base o Plano 

Nacional de Cultura – PNC – para assegurar a manutenção do modelo de plano sendo composto por 

cinco eixos temáticos, cada um contendo ações e diretrizes específicas: a) Eixo I – Do Estado; b) 

Eixo II – Do Acesso; c) Eixo III – Da Diversidade; d) Eixo IV – Do Desenvolvimento Sustentável e e) 

Eixo V – Da Participação Social. Sublinho ainda que dos cinco eixos temáticos que compõem o PSD, 

como já referido anteriormente, analisarei três por se apresentarem etnograficamente mais relevantes 

em relação aos objetivos dessa análise, a saber: os eixos I (Do Estado), o IV (Do Desenvolvimento 

Sustentável) e o V (Da Participação Social). Esse recorte de eixos se apresenta como ferramentas 

para pensar categorias que importam no campo tais como “Estado” e seu papel como 

regulamentador de mercado, por exemplo. 

 

4.1 Usos da linguagem e entendimentos sobre Estado 

 

Considerar perspectivas sobre o “Estado” a partir da elaboração do documento implica 

em considerar o “Estado” também como artefato cultural (Sharma & Gupta, 2006). Tal implicação é 

demonstrada ao analisarmos o “Estado” como imaginado pelos sujeitos envolvidos, de modo que as 

ações propostas (a construção da escrita) pelo grupo são direcionadas a “alcançar” esse “Estado” 

objetivando garantir a produção do documento assim como a execução do Plano.  

Nesse sentido, o primeiro eixo temático a ser tratado se chama “Do Estado”, eixo o qual 

engloba, de maneira geral, as atribuições do poder público em relação às políticas culturais voltadas 

à dança. De acordo com o conteúdo do PSD, esse eixo diz respeito aos seguintes aspectos:  

a) Fortalecer a função do Estado na institucionalização das políticas culturais;  

b)  Intensificar o planejamento de programas e ações voltadas ao campo cultural;  

c) Consolidar a execução de políticas públicas para a cultura.  

 

Durante o debate deste eixo cheguei a ouvir alguém dizer “na ânsia de colocar tudo do 

Estado ali acabou inflando o eixo I”, se referindo à quantidade de diretrizes que teriam sido 

compreendidas como parte deste eixo durante o envio das propostas. São pressupostos genéricos 

que dificultaram a compreensão do grupo sobre qual conteúdo deveria constar ali, uma vez que, em 

princípio, política “pública” é de cabimento do “Estado” como figura de administrador público e feitor. 

Por isso, o conteúdo do documento assume também uma linguagem prescritiva, daquilo que o 

“Estado” precisa dar conta.  

Quanto ao texto do PSD, recorrentemente as diretrizes se iniciavam com múltiplos 

verbos, como demonstro a seguir com o seguinte trecho: 

 



1.1.1 Elaborar, implantar, apresentar publicamente, avaliar e fiscalizar 

sistematicamente programas específicos para a dança, nos diversos órgãos 

responsáveis pelas políticas públicas para a área no âmbito estadual, e 

articular essas ações nos âmbitos federal e municipal. 

1.1.2 Elaborar e implantar mecanismos de ação direta e indireta para o 

desenvolvimento da dança nos eixos de pesquisa, circulação, difusão, 

produção, memória e manutenção de artistas, grupos e companhias 

independentes. 

                                                         (Excerto do PSD, 2014. Grifos meus) 

 

Ressalto como esse acúmulo de diversos verbos era usado para definir as funções do 

“Estado” tais como “elaborar”, “implantar”, “avaliar”, “fiscalizar” e o modo como tais expressões 

integram uma parte significativa da discussão para definição de texto final: quando alguém sugeria o 

verbo “ampliar”, logo outra pessoa fazia a ressalva que acreditava necessária “mas não basta só 

‘ampliar’ tem que ‘manter’ os programas já existentes”; assim, o que seria inicialmente “ampliar os 

projetos...” se concluía como “manter e ampliar os projetos...”.  

Especialmente destaco esse aspecto porque muitas vezes ouvi nas conversas durante 

os intervalos do que tenho chamado de “escrita coletiva” ou mesmo em momentos mais informais das 

reuniões a ênfase de que era preciso “deixar tudo bem explicadinho” e ainda “é melhor pecar pelo 

excesso do que pela falta”, se referindo ao fato de que era preciso detalhar cada ponto para não dar 

margem para deixar de ter suas demandas futuras contempladas.  

Esse olhar perscrutador do grupo em relação à concepção e modo de escrita do PSD 

tornava as manhãs e tardes longas e cansativas, muito embora isso tenha se sentido muito mais no 

início do processo quando ainda se familiarizavam com toda a semântica do texto. Assim que 

rotinizaram e elegeram os verbos que se adequavam às suas necessidades, a escrita seguiu mais 

fluida. Cabe destacar, no entanto, que esse rigoroso cuidado perpassou ao longo de todo processo 

de escrita. 

Essa suposta “precaução” dos membros do Colegiado em relação à contemplação das 

demandas, ressalta algumas características acerca dos entendimentos do que seja “Estado” – aqui 

como o responsável para pôr em prática as ações delineadas em documento. Tendo em vista esta 

precisão no detalhamento pode-se pensar numa concepção de “Estado” que parece, nesses termos, 

tergiversador. De certo modo, esse “explicadinho” parece se apresentar como uma defesa contra o 

“Estado” no sentido de que este poderia usar possíveis “brechas” do texto como estratégias para não 

cumprimento do PSD, o que encabeça a ideia de que o “Estado” existe por oposição aos seus 

interesses.  

Dentre essas possíveis chaves de interpretação, em nenhuma o “Estado” aparece 

positivado, ao contrário, aparece sempre em pólo oposto ao qual o próprio grupo se coloca 

(“sociedade civil”?). Entretanto, ressalto que essa oposição faz mais sentido aos próprios agentes do 

que nos serve analiticamente, uma vez partindo da concepção de que ambos se constroem em 

relação ao outro (e com o outro). Uma dessas questões dizia respeito às próprias condições 



burocráticas do Colegiado as quais ilustro através de duas situações de campo: 1) os delegados 

eleitos no dia 19 de outubro de 2013 que tomariam posse a partir de janeiro de 2014 se reuniam e 

trabalhavam no PSD sem sequer terem sido nomeados oficialmente no Diário Oficial pelo menos até 

metade de março; 2) Não há nenhum tipo de recurso financeiro para os delegados do Colegiado de 

modo que todos os custos com transporte e alimentação ficavam por conta dos próprios eleitos – em 

que pese se tratar de um Colegiado de esfera estadual e que se pretende com representatividade em 

todo o Rio Grande do Sul, e que, portanto, conta com pessoas de outros municípios que não Porto 

Alegre, onde geralmente aconteciam as reuniões. Desse modo, o grupo reivindicava o fato de que o 

“Estado” disponibiliza a “ferramenta” de participação, mas não fornecia subsídios necessários para o 

pleno desempenho das atividades previstas – o que, nesse caso, demonstra uma visão do “Estado” 

que assume uma postura incoerente.  

Em encontro posterior, após ser revisado o texto já finalizado foi alterada uma das 

diretrizes do eixo I. O ponto em específico dizia respeito a processos colaborativos: “3.4.6 Estimular 

processos colaborativos na consolidação da economia da cultura para o setor da dança”, que retoma 

o debate sobre as funções do “Estado” que em conjunto com outras diretrizes tais como a “1.4.3 

Garantir que a dotação orçamentária anual seja compatível com a demanda da produção em dança 

do Estado do Rio Grande do Sul, considerando o princípio de ampliação progressiva de recursos”. 

Verifica-se aqui uma compreensão do “Estado” como ente regulador de mercado, responsável pela 

dotação orçamentária para toda a demanda de produção bem como consolidação da economia da 

cultura. No documento ainda é possível verificarmos outros pontos que endossam essa visão do 

“Estado” como provedor fundamental no quesito orçamentário e financeiro, são eles:  

 

1.1.3 Manter e ampliar programas de fomento permanentes e regulares, 

como editais públicos e/ou outros mecanismos democráticos, com 

cronogramas pré-estabelecidos, no âmbito Estadual e Municipal voltados à 

difusão da dança: pesquisa, produção, memória, circulação, formação de 

público e manutenção de artistas, grupos e companhias independentes, 

com vistas à regularidade de agendas e estabilidade de ações. 

 

1.1.5 Garantir no âmbito Estadual e estimular no âmbito Municipal dotação 

orçamentária própria para a dança, nos mecanismos de financiamento à 

cultura, com aporte direto ou indireto e aplicação descentralizada dos 

recursos. 

 

1.4.3 Garantir que a dotação orçamentária anual seja compatível com a 

demanda da produção em dança do Estado do Rio Grande do Sul, 

considerando o princípio de ampliação progressiva de recursos. 

 

Já o eixo “Do Desenvolvimento Sustentável” tem como objetivo buscar formas de 

consolidar a “economia da cultura”, por isso o debate era amplamente consensual de que era “mais 



do que urgente” que o “Estado” fornecesse condições infra-estruturais para o desenvolvimento de 

produção e circulação de dança. Assim, em determinado momento há debate sobre a implantação de 

espaços cênicos em todos os municípios, ao que foi refutado por um dos delegados considerando 

“politicamente frágil”, segundo suas palavras, já que são 497 municípios e seria pouco provável 

alcançar tal meta, ao que foi sugerido ser demandado por região. Compreendendo, portanto, uma 

perspectiva não muito otimista em relação ao “Estado” e as possibilidades de concretizar demandas. 

Ao fim, permaneceu na diretriz que seria de crescimento progressivo até atingir todos os municípios: 

“4.1.6 Promover e garantir a construção e/ou manutenção de espaços cênicos, que atendam as 

especificidades da dança, ampliando progressivamente a todos os municípios do Estado”.  

Por outro lado, Clóvis Rocha, presidente da ASGADAN, chama atenção para o fato de 

que, segundo ele, “nenhum professor de dança foi chamado para as escolas com a ‘desculpa’ da 

Secretaria de Educação de que não há espaços, nem condições para trabalhar”. Buscando, dessa 

forma, demonstrar que o alcance dessa infra-estrutura é importante não apenas para a produção de 

dança, mas para o exercício da profissão como todo. Assim, percebemos que certos aspectos da 

profissionalização são completamente ancorados em políticas estatais.  

 

Considerações Finais 

 

 Através da análise de elaboração (processos de concepção e escrita coletivos) do Plano 

Setorial de Dança do Rio Grande do Sul, pelos membros do Colegiado Setorial de Dança do Rio 

Grande do Sul, este artigo buscou destacar aspectos micropolíticos de entendimentos sobre o 

Estado. Com a construção de ferramentas administrativas de caráter consultivo no âmbito das 

políticas culturais, a possibilidade de estreitamento entre “demandantes” e “poder público” se 

evidencia, deixando claro que a linguagem documental em nada pode se caracterizar como neutra.  

Busquei ressaltar outros aspectos tais como perceber os modos como o campo semântico importava 

para sublinhar entendimentos sobre o “Estado”. E dessa maneira, destacar como a linguagem que 

constitui os documentos (sobretudo de políticas públicas) embora seja comumente vista como 

tributária de neutralidade e racionalidade pode ser lida como um conjunto de significados, conforme 

nos aponta Shore (2010). 

 Como referido ao longo do artigo, a etnografia de tais procedimentos não se orienta por 

perspectivas avaliativas que possam apontar a garantia da eficácia e eficiência da elaboração do 

PSD, muito menos que tal documento seja objeto de efetiva mudança nos parâmetros das políticas 

culturais do setor. Antes, ao destacar os aspectos próprios de um conjunto de políticas construídos, 

de certa forma, pelos próprios “demandantes” ou “futuros beneficiários”, busco diferenciar de 

perspectivas pensadas de forma linear a respeito do entendimento das políticas públicas (como é 

comum em abordagens das disciplinas de ciência política e políticas públicas) a partir do 

encadeamento de 1) formulação/elaboração; 2) implementação e 3) avaliação.  

 Comumente atribuído à área da cultura a relação de dependência por parte dos artistas em 

relação ao Estado é também percebida aqui, ainda que de modo secundário. Podemos destacar 

aspectos das relações entre políticas culturais e profissionalização da dança tais como a necessidade 



da presença do Estado tanto como responsável por infraestrutura necessária ao desenvolvimento 

profissional e de difusão do trabalho artístico, quanto como regulador de mercado. Talvez por isso, a 

postura do Colegiado seja de “deixar tudo explicadinho”, uma vez que essas políticas são a 

possibilidade de garantias fundamentais para a profissionalização da dança.  
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