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Resumo: O campo da Gestão Cultural no Brasil, por ser recente em sua organização e espaços institucionais de 

formação, carece de estudos que perfilem seus agentes, suas vinculações, suas bases conceituais, seus objetos 

etc. Com este propósito, a presente pesquisa – ainda em estágio inicial – vem aglutinando os entendimentos 

sobre este campo conceitual (diga-se, hoje ainda, com visões bem díspares), e buscando identificar categorias 

norteadoras de suas distintas frentes. Acrescente-se, também, a necessidade acadêmica de melhor conceituação e 

entendimento do campo da gestão cultural, por conta do ensino junto ao bacharelado em Produção Cultural na 

UFF. Nossas estratégias metodológicas vêm se assentando na revisão crítica da literatura existente, e no 

levantamento de seus eixos operacionais e conceituais através de entrevistas com diversos agentes deste setor. 

Busca-se compreender os mecanismos que atuam sobre as diferentes esferas de poder no que diz respeito à 

Gestão Cultural e os seus fazeres na Política de Cultura, bem como as especificidades que regem as variadas 

formas de produzir e gerir a cultura de forma direta ou indireta não somente através de análise teórica, mas 

buscando - de forma quase cirúrgica - levantar exemplos que sirvam de provocações para novas e variadas 

questões acerca dos fazeres na produção da cultura. O uso de exemplos justifica-se para que se possa aproximar 

o mais possível os meandros sócio filosóficos da arte da Gestão de Cultura com a prática existente através de 

uma pesquisa que, com nuances etnográficas, apresente posicionamentos específicos para, sempre que possível, 

por indução, apreender as realidades do assunto. 
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1. Introdução 

 

O debate acerca da gestão cultural não prescinde de uma análise inicial da gestão como um todo e da 

percepção que esta, inclusive em sua definição, liga-se peremptoriamente à noção de gerência e à noção de 

administração. 

Administrar significa, antes de qualquer coisa, agir de tal forma a realizar ou manter algo através de um 

processo de tomada de decisões e realizações que compreendem quatro processos interligados: planejar, 

organizar, executar, controlar. Entretanto, a gestão de forma geral e a gestão cultural de forma específica não 



podem ser realizadas, inclusive no que diz respeito ao cumprimento dos quatro processos acima listados, se não 

forem associados a outras funções como coordenação, direção, comunicação e participação.1 

A palavra administração vem do latim ad (direção, tendência para) e minister 
(subordinação ou obediência) e significa aquele que realiza uma função sob o 
comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. No entanto, a 
palavra administração sofreu uma radical transformação em seu significado original. 
A tarefa da Administração passou a ser a de interpretar os objetivos propostos pela 
organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, 
organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e 
em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais 
adequada à situação e garantir a competitividade em um mundo de negócios 
altamente concorrencial e complexo. A Administração é o processo de planejar, 
organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos 
organizacionais.2 

 

Desta forma levando em consideração cinco das mais básicas etapas da gestão, a saber: planejamento, 

organização, direção, avaliação e controle pode-se apontar, ao menos para fins de esclarecimento teórico, que as 

teorias de administração apontam comumente três níveis de gestão: 

- o estratégico: nível no qual acontecem as decisões e os planejamentos a médio e longo prazo para atingir 

os objetivos definidos pela empresa. 

- o tático: no qual decisões e orientações são elaboradas de acordo com a estratégia realizada pelo nível 

acima de tal forma a tornar possível e factível os objetivos a curto e médio prazo. 

-  o operacional: neste os planos dos gestores acima citados são colocados em prática e define-se os 

modos pelos quais isto será realizado no dia a dia. 

Para tanto o administrador necessita, segundo senso comum entre os teóricos da administração de uma 

gama de habilidades. Estas são definidas como a capacidade de transformar o conhecimento em ação resultando 

no desempenho desejado. Desta forma indica Chiavenato: 

HABILIDADES CONCEITUAIS consistem na capacidade de utilizar idéias, 
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.3 

 

 Claro nos parece que o gestor que se dedica à cultura necessita de uma "camada" a mais em suas 

habilidades e que esta é primordial para que o todo faça sentido: a sensibilidade do fazer artístico -  que não se 

confunde aqui com o fazer do artista - engendrando a capacidade de elaboração do fazer cultural com vistas do 

outro, conforme aludimos mais a frente.  

 Consideramos ser primordial e quase tardio a reflexão do que é e como é pensado o termo Gestão 

Cultural haja vista a utilização indiscriminada dos termos gestão/gestores culturais para uma infinidade de 

                                                             
1  MAXIMINIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 5. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
2  CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração.7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003. p. 10ss. 
3  CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7. ed. rev. atual. Rio de 
Janeiro: Elvesier, 2003. p. 23. 



fazeres e compreensões que, ao nosso ver, não contemplam a Gestão Cultural conforme esta mesma se construiu 

e se dá através das mãos e dos quotidianos dos Gestores Culturais do país.  

 

 

2. Gestão e Produção: um embate ou um complemento? 

 

 Os termos gestão cultural e produção cultural, por serem ainda de recente utilização, provocam 

entendimentos diversos, por vezes similares e por vezes opostos. No Brasil, em especial, sua utilização é bem 

recente, datando com maior incidência a partir de metade da década de 1990.  

 Na América Latina, aponta-nos um documento da Organização dos Estados Americanos, da mesma 

década acima citada, que o debate acerca dos sentidos de Gestão Cultural apenas começava e que contemplava, 

já à época, três linhas: 

La sostenida por el escritor peruano Jorge Cornejo, que afirma que la Gestión 
Cultural incluye y asimila las denominaciones anteriores (ante todo Animadores y 
Promotores Culturales), pero sin existir oposiciones, contradicciones o 
modificaciones relevantes entre ésta y las anteriores. Comparten sus objetivos, 
principios y criterios generales; simplemente la Gestión Cultural subsume las 
denominaciones precedentes. 
Aquellos autores que sostienen la necesidad de preservar las denominaciones 
anteriores, ya que la inclusión del predicado gestión en el ámbito cultural termina 
borrando las fronteras entre las actividades económicas y los procesos culturales y, 
por esto, rechazan la expresión Gestión Cultural como una intromisión excesiva de 
lo económico o mercantil en la dimensión cultural. 
Los investigadores que plantean la pertinencia del concepto, como Jesús Martín-
Barbero y Néstor García Canclini, quienes consideran que existen transformaciones 
importantes en la dimensión cultural que insinúan la búsqueda de un expresión 
próxima a la actual praxis cultural. Advirtiendo en todo momento que lo gestionable 
en la cultura sólo puede entenderse a la luz de lo no gestionable, ya que la libertad, 
la autonomía y la independencia de los procesos culturales no son gestionables.4 

 

 Peguemos, como exemplo inicial para o Brasil, um que nos é próximo, o momento quando foi criado o 

bacharelado em Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense, em 1995. O contexto nacional 

demandava profissionais que atuassem criticamente no campo cultural, face à importância quase que exclusiva 

das leis de incentivo cultural baseadas na renúncia fiscal. Passados vinte anos, a necessidade principal é por 

formar quadros capazes de atuar e fortalecer a gestão de processos e de políticas na área da cultura.  

 A partir daquele momento inicial, vários outros cursos superiores foram sendo criados, com 

terminologias e enfoques bem diversos. Só como ilustração inicial tem-se tanto bacharelados em Produção 

Cultural, quanto habilitação em Produção Cultural dentro de cursos de Comunicação, de Artes, e de Relações 

Públicas. Graduações tecnológicas em Produção Cultural, e em Gestão Cultural, enfim... uma gama de 

diferenciações. Diversas são, também, as conceituações dessas nomenclaturas. 

Destaque-se que as reflexões e considerações aqui contidas ainda são embrionárias de uma pesquisa que 

se encontra em andamento, e que busca entender parte dos mecanismos que atuam sobre as diferentes esferas de 

poder no que diz respeito à Gestão Cultural e os seus fazeres na Política de Cultura, bem como das 

                                                             
4  ZURÍBIA, Sergio de; ABELLO, Ignacio. Formación en Administración y Gestión Cultural. 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS.  Para la Educación, Ciência y la Cultura.1997. 
Disponível em < http://www.campus-oei.org/cult007.htm>. Acesso em 23 de mar 2009. 



especificidades que regem as variadas formas de produzir e gerir a cultura de forma direta ou indireta não 

somente através de análise teórica, mas buscando - de forma quase cirúrgica - levantar exemplos que sirvam de 

provocações para novas e variadas questões acerca dos fazeres na produção da cultura. 

Como aponta Tailze Melo na Apresentação do livro organizado por Barros e Oliveira Jr.5, 

ao pensar em gestão cultural, também estamos refletindo sobre o jogo da alteridade. 
Isso porque o exercício de práticas culturais instigantes e, de fato, significativas para 
os envolvidos nelas, requer muito além de sensibilidade e boas intenções. Tensões 
políticas de variados modelos de ordenamento e gestão tornam a diversidade cultural 
a própria possibilidade de lidar com a realidade multifacetada por excelência. 
 Práticas de gestão resultantes da capacitação adequada de gestores culturais, 
bem como uma postura comprometida por parte das instituições públicas e privadas, 
diretamente relacionadas ao exercício da vida cultural, possibilitam que idéias 
criativas saiam do estágio de projeto e se tornem realidade concreta para as 
comunidades envolvidas. 

 

Posicionamento consoante com o que vem sendo apresentado por Rodrigues, como se pode observar 

nas duas citações que seguem. 

Gestão cultural é um termo relativamente recente no cenário cultural brasileiro. 
Pressupõe procedimentos administrativos e operacionais, mas não se resume a eles. 
Pressupõe também a gerência de processos nos campos da cultura e da arte, mas vai 
além deles. 
Para melhor conceituarmos o campo da gestão cultural, podemos articulá-lo à ideia 
de mediação de processos de produção material e imaterial d bens culturais e de 
mediação de agentes sociais os mais diversos. Mediação que busca estimular os 
processos de criação e fruição de bens culturais, assim como estimular as práticas de 
coesão social e de sociabilidade.6 
 

Em outra publicação, o autor destaca que 

 
O gestor não pode ser um burocrata da cultura. Precisa sustentar sua ação com base 
em um claro e amplo entendimento da cultura que ultrapasse a dimensão 
operacional. As práticas culturais presentes em todos os indivíduos nos põem em 
estreitas interações com outros indivíduos. O gestor planeja, executa e, sobretudo, 
fomenta. Articula processos capazes de ativar mediações diversas. Não podemos nos 
restringir ao campo administrativo ao pensarmos a gestão.7 

 

 Seguiremos com parte da trajetória de constituição dos termos gestão, cultura e gestão cultural. 

 Leonardo Brant, em seu livro de 20018, dedica dois itens ao termo gestão cultural. O primeiro 

(“Terceiro setor como gestor cultural”) argumenta a força do marketing cultural utilizado pelas empresas e a 

expressividade dos recursos utilizados a partir de renúncia fiscal, que atendem sobretudo expressões culturais 

com maior atratividade. Destaca, também, que caberia ao terceiro setor gerir os recursos incentivados: “A 

                                                             
5  BARROS, José Márcio; OLIVEIRA JUNIOR, José (org.). Pensar e Agir com a cultura: desafios da 
gestão cultural. Belo Horizonte: Observatório da diversidade Cultural, 2011. p. 10. 
6  RODRIGUES, Luiz Augusto F. Gestão cultural e seus eixos temáticos. In: CURVELLO, Maria Amélia 
[et al.] (orgs.). Políticas públicas de cultura do Estado do Rio de Janeiro: 2007-2008. Rio de Janeiro: 
Uerj/Decult, 2009. p. 76-93. p. 77. 
7 RODRIGUES, Luiz Augusto F. Gestão cultural e diversidade: um ponto de cultura em estudo. In: 
FRADE, Cáscia [et al.] (orgs.). Políticas públicas de cultura do Estado do Rio de Janeiro: 2009. Rio de Janeiro: 
UERJ, Decult, 2012. p. 143-158. p. 144. 
8  BRANT, Leonardo. Mercado cultural: investimento social, formatação e venda de projetos, gestão e 
patrocínio, política cultural. São Paulo: Escrituras Editora, 2001. 



sugestão é que esta face não comercial da cultura fosse gerida obrigatoriamente por organizações sem fins 

lucrativos (as únicas a fazer jus às leis de incentivo)”. (BRANT, 2001, p. 34) 

 Ou seja, o autor não define o que entende por gestão cultural, mas a associa aos patrocínios e às ações 

de desenvolvimento social. Mais à frente, no item “Gestão cultural” (p. 46-50), o autor se dedica a refletir sobre 

a gestão da carreira artística. 

 Um ano antes Sikes, considerando a administração da arte, havia vaticinado que tal administrador, em 

se assumindo como parte da Indústria Cultural estaria mais apto aos postos de trabalho no campo da Cultura 

havendo gestão possível, portanto, somente no seio da indústria e nos moldes desta.9 

 Nos parece claro que o estreitamento de definições, conforme o exemplo acima, não é o mais 

corriqueiro entre os autores que deram alguma indicação das significações que ora discutimos, mesmo porque, 

partindo da reflexão do campo da cultura, do setor cultural, concordamos com Wyszomirski quando afirma que 

este é um "grande conjunto heterogêneo de pessoas e organizações envolvidas na criação, produção, 

apresentação, distribuição e preservação do patrimônio, atividades de entretenimentos, produtos e artefatos".10    

 No livro organizado por Tânia Fischer, cuja primeira edição foi em 1996, alguns capítulos se dedicam a 

refletir sobre gestão e cultura, e sobre gestão urbana, sem que a terminologia gestão cultural apareça. A 

confluência entre cultura, espacialidade e gestão de processos culturais aparece nas reflexões de vários autores, 

como se percebe pelo trecho a seguir: 

A partir do caso de três dessas organizações – os blocos afros do carnaval baiano 
Olodum, Ilê-Ayê e Apaches do Tororó – é possível analisar as influências dessas 
organizações na sociedade e na cultura local, o comportamento dos seus membros e 
o papel do líder no processo de consolidação organizacional e no modelo de gestão 
que cada uma delas, em consonância com o tipo de líder que possuem, desenvolve 
historicamente.11 
 

 Maria Helena Cunha publicou, em 200712, seus estudos sobre a formação do gestor cultural em Belo 

Horizonte, anunciando que tal formação acontecia a parir de um duplo processo: “a formação profissional dos 

agentes culturais no cotidiano do trabalho caminhou paralelamente à trajetória de construção dessa profissão”. 

(CUNHA, 2007, p. 81) No livro, o que encontramos mais diretamente como possível definição do termo se 

encontra numa epígrafe com citação de Gilberto Gil, de 2005: “Gestão cultural não é só gestão de recursos 

financeiros ou materiais. É gestão de recursos humanos, criativos, de conceituação”13. 

 Portanto, a preocupação de Cunha com a formação profissional do gestor faz com que a mesma “teça” o 

entendimento sobre qual seria o significado da gestão cultural propriamente dita: 

No processo de constituição dessa nova profissão, um dos grandes desafios é 
mapear, para os próprios gestores culturais, as suas possibilidades de atuação no 
campo cultural. É necessário verificar se a amplitude das diversas áreas de atuação 
no mercado de trabalho, associada às influências do meio social no qual estão 

                                                             
9  SIKES, M.. Higher Education Training in Arts Administration: A Millennial and Metaphoric 
Reappraisal. The Journal of Arts Management, Law, and Society, v. 30, no. 2, 2000, p. 91-101. 
10  WYSZOMIRSKI, M. J. Arts and Culture in The State of Nonprofit America. Washington: Brookings 
Institution Press, 2002. p. 187. 
11  DANTAS, Marcelo. Gestão, Cultura e Leadership – o caso de três organizações afro-baianas. In: 
FISCHER, Tânia (org.). Gestão contemporânea, cidades estratégicas e organizações locais. Rio de Janeiro: 
Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1997. 
12  CUNHA, Maria Helena. Gestão cultural: profissão em formação. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2007. 
13  GIL, Gilberto. Entrevista. In: FUTEMA; GODIN HO; SILVEIRA. Regulamentação da lei Rouanet sai 
na próxima semana, diz Gil. Folha de S. Paulo, 31 maio 2005. 



inseridos, podem ser fatores que acarretam a diversificação de perfis e de formas de 
atuação profissional. 
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 provado. Lida-se com a multiplicidade de 
interlocutores e perfis institucionais diferenciados nas próprias organizações 
culturais públicas e na criação, fato ainda mais recente, de gerências culturais nas 
empresas privadas no Brasil. (CUNHA, 2007, p. 108-109) 

 

 Mais do que a questão das inserções profissionais, nossas preocupações têm se voltado para a 

compreensão do termo e do entendimento do conceito Gestão Cultural, considerando que tal entendimento vai 

nortear as formas de atuação em qualquer que seja a inserção profissional.  

 Ainda apoiados na preocupação com as caracterizações do termo na bibliografia consultada, passamos à 

edição nº 6 da revista Observatório Itaú Cultural, que foi dedicada ao tema “Os profissionais da cultura: 

formação para o setor cultural” (2008), à edição nº 15 – “Cultura e Formação” (2014) - e à edição nº 18 da 

mesma revista, dedicada ao tema “Perspectivas sobre política e gestão cultural na América Latina” (2015). 

 As pistas catalográficas são, por si, interessantes uma vez que as três edições utilizam “gestão cultural” 

como uma de suas palavras-chave, mas apenas a edição de 2008 traz referência direta, seja em seu editorial ou 

nos títulos dos artigos. A edição nº 15 traz na capa, entre as chamadas: “Estratégias de Gestão Cultural, diálogos 

de transformação”, mas não avança propriamente em reflexões sobre o termo. A edição nº 18 trata gestão como 

sinônimo de política. É na edição nº 6 que encontraremos um conjunto de apontamentos sobre o campo da gestão 

cultural, a começar pelas palavras do Editorial, no qual encontramos referência ao perfil do gestor cultural: 

“Cabe a ele, entre muitas outras atribuições, promover a produção de bens culturais e facilitar a sua circulação, 

cuidando para que o acesso público a esses bens seja garantido”.14 

 Em alguns de seus artigos a edição de 2008 trava um confronto entre as nomenclaturas Produção 

Cultural e Gestão Cultural, entre o produtor e o gestor cultural, nas quais se percebe clara tensão entre os 

entendimentos. Para alguns, produção cultural é produção executiva, e à gestão cultural caberia processos mais 

aprofundados, continuados e conceituados. Alguns argumentam que o Produtor é formado em nível de 

graduação, e o Gestor em nível de pós-graduação. No entanto, há na mesma edição posicionamentos que não 

fazem tais distinções... 

 Como ressalta Albino Rubim, 

Denominações as mais distintas são acionadas para intitular o momento da 
organização da cultura e os profissionais responsáveis por seu tratamento. Assim, a 
denominação de gerentes e administradores culturais predomina nos Estados Unidos 
e na França; a noção de animadores e promotores culturais possui uma importante 
tradição na Espanha; em muitos países da América Latina fala-se em trabalhadores 
culturais e em outros países podem ser utilizados termos como mediadores culturais, 
engenheiros culturais ou cientistas culturais. Em Portugal também se aciona a 
expressão programadores culturais para dar conta da esfera da organização da 
cultura. Mais recentemente a noção de gestão cultural vem ganhando grande 
vigência em diversos países, inclusive ibero-americanos (...)15 

 
                                                             
14  Aos Leitores. Revista OIC, n.6 (jul/set. 2008). São Paulo, 2008. p. 6. 
15  RUBIM, Antonio Albino Canelas. Formação em organização da cultura no Brasil. Revista 
Observatório Itaú Cultural. São Paulo, n. 6, jul./set. 2008. p. 47-55. p. 52. 



 Rubim aponta também, com base em publicação da Organização dos Estados Ibero-Americanos, datada 

de 1998, que a noção de gestão cultural passa a figurar nos discursos ibero-americanos a partir da segunda 

metade da década de 1980, tanto em instituições governamentais quanto junto a grupos comunitários. 

A gestão cultural pode ser entendida como um conjunto de atividades relacionadas 
ao sistema de produção cultural, realizadas com base em uma determinada política 
cultural, por organizações públicas, privadas ou mistas, grupos culturais ou 
comunitários, abrangendo a administração de recursos (humanos, físicos, materiais e 
orçamentários), o acesso a diversas fontes de financiamento, o estabelecimento de 
redes e parcerias, a formação artística e cultural, aspectos legais, exercícios de 
participação, processos de comunicação e cooperação, entre outras.16 

 

 Proporemos uma forma de sair do embate sobre as diferentes conceituações e entendimentos do termo 

gestão cultural, mas antes observemos um pouco mais que entendimento se tem sobre a gestão cultural. 

Utilizamos como método, algumas breves entrevistas feitas por e-mail com gestores com diferentes vínculos e 

atuações. Uma questão comum foi ”O que entende por gestão cultural?” Seguem algumas respostas, que 

apontam que se trata de conceito com apreensões diferenciadas. 

No meu entendimento a gestão cultural é um campo ou área do 
conhecimento e da atuação prática que integra gestão e cultura, com o 
objetivo de conferir para a grande área da cultura mais expertise, conceitos 
e ferramental aplicado no planejamento, operação, acompanhamento e 
avaliação de atividades, projetos, programas e políticas culturais. 

[integrante de equipe de instituição privada de consultoria e prestação de 
serviços] 

 
Todo o processo conceitual e narrativo de criação e administrativo de um projeto. 

[integrante de empresa do setor cultural] 
 

Administração estratégica de recursos - materiais, imateriais e humanos, como 
mediação entre a arte, cultura e sociedade, visando que a expressão, o conhecimento 
e a diversidade de um povo atinjam seu potencial de acessibilidade, de 
desenvolvimento sustentável e de transformação social. 

[profissional de ensino em gestão cultural] 
 

Captar e gerir recursos que serão aplicados a atividades culturais. 
[gestor de instituição do Terceiro Setor] 

 

3. Considerações finais: em busca de definições 

 

 Como sair desse “confronto” e “impasse” sobre o entendimento do campo da gestão cultural? 

Escolhemos perceber a própria construção da ideia de gestão e da ideia de cultura, para então tentarmos uma 

provocação que saia do embate atual. 

 Zuríbia e Abello propõem a seguinte reflexão: 

- La expresión Gestión Cultural está ligada por lo menos a cuatro grandes 
transformaciones contemporáneas de la dimensión cultural: 
a.- La extensión de la noción de cultura por motivos filosóficos, sociales, políticos y 
jurídicos. 
b.- La crisis de las nociones de política y desarrollo a partir de la década de los 
setenta. 
c.- La necesidad de políticas culturales que gestionen ámbitos más allá de la cultura 
artística, la cultura tradicional y el patrimonio. 

                                                             
16  Disponível em http://novo.itaucultural.org.br/obsglossario/gestao-cultural/. Acesso em 28 setembro 
2015 



d.- La aceptación e importancia de repensar rigurosamente las interrelaciones entre 
Economía y Cultura.17 

 

 Caminhando com os autores, poderíamos considerar que a melhor forma de incorporar o termo Gestão 

Cultural é referenciá-lo à postura e foco que amparam determinada ação no campo cultural. Ao invés de utilizar 

a expressão com seu foco na gestão, usá-la com foco na cultura, ou seja, não ficar preso aos impasses da 

administração de políticas, de espaços, de projetos e sim em como nos portarmos quando ao tratar com a cultura. 

Assim sugerimos utilizar as expressões gestão de políticas culturais, gestão de espaços culturais, gestão de 

projetos culturais, gestão de processos culturais, gestão da carreira artística (e por aí vai...), e utilizar a expressão 

gestão cultural como conceito propriamente dito: forma de lidar com políticas, espaços, processos, ações no 

campo da cultura que sejam norteados por concepções sócio-políticas, mediadoras, instituintes, estruturantes etc. 

do campo cultural. 

Saímos assim dos impasses e equívocos que vêm sendo percebidos nas maneiras como autores diversos 

vêm utilizando a expressão gestão cultural. Assim, gestão cultural não pressupõe necessariamente processos de 

formação ampliados, em nível de pós-graduação (como sugere Maria Helena Cunha), não pressupõe 

administração de carreiras artísticas, ou gestão ações e gerência de recursos públicos prioritariamente pelo 

terceiro setor (como sugere Leonardo Brant), não se atêm à gestão de políticas e da gestão pública de políticas 

culturais (como parece apontado na última edição na revista Observatório Cultural). 

 Propomos retirar a ênfase do termo gestão, o que tenderia a ter a cultura vinculada a ações gerenciais e 

ao cumprimento de metas e objetivos que nem sempre são norteados por reais parâmetros de efetividade, e 

colocar mais foco no termo cultura, entendido aqui em suas dimensões estéticas sob bases que ultrapassam os 

códigos simbólicos mais hegemônicos, dimensões cidadãs construídas a partir do direito universal de ampla 

participação dos sujeitos e grupos na criação, fruição e planejamento de processos no campo da cultura e da arte, 

dimensões econômicas entendidas aqui muito mais pela ampliação do acesso aos bens da cultura humana do que 

às lógicas de produtividade e geração obrigatória de renda ou lucro. 

O que nos parece mais adequado é que a utilização do termo gestão cultural pressuponha a gestão de 

processos e mediações no campo cultural, com suas diferenças e negociações imanentes. Assim, os gestores 

culturais, assim puramente nominados, seriam aqueles sujeitos norteados pelos firmes propósitos da Gestão 

Cultural. Os demais seriam gestores institucionais, gestores governamentais de políticas culturais, gestores ou 

produtores de projetos culturais, produtores executivos (de projetos, de espaços...) etc. 
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