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Resumo: Os estudos e pesquisas sobre políticas culturais no Brasil tem
experimentado notável crescimento a partir de meados da década de 1990. Tal
crescimento é tributário de um momento no qual se presencia significativas
transformações sociais, econômicas e políticas que tem elevado a esfera da cultura
a uma instância de legitimação e visibilidade de práticas sociais na
contemporaneidade. O Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura-ENECULT,
realizado pela Universidade Federal da Bahia desde 2004, tem se conformado em
um fórum nacional privilegiado de debate sobre políticas culturais. Como resultado
da pesquisa "Estudos da cultura no Brasil: um mapa possível", financiado pelo CNPq,
esta comunicação pretende oferecer os primeiros achados sobre o "estado da arte"
das pesquisas sobre políticas culturais a partir da análise das comunicações
apresentadas nas ultimas dez edições do Enecult. Mais especificamente, pretende-
se apresentar um quadro analítico sobre o perfil da elite intelectual que vem se
conformando no país dedicada ao tema das políticas culturais. Parte-se do
pressuposto de que o Enecult foi um dos principais deflagradores para a
conformação de importantes instâncias institucionais acadêmicas (redes de pesquisa,
programas de pós-graduação, eventos) sobre políticas culturais, reunindo em suas
edições pesquisadores e gestores públicos que num movimento de inauguração de
pesquisas sobre o tema foram simultaneamente se tornando não somente as
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principais referências teóricas sobre o assunto, como também passaram a ocupar
importantes posições nos quadros dirigentes da gestão pública da cultura,
conformando um trânsito singular entre o campo científico e o campo político no país.

Palavras-chave: Políticas culturais, ENECULT, elite intelectual

Introdução

O tema das políticas culturais no Brasil tem experimentado um notável crescimento

como objeto de pesquisa nos últimos 15 anos. Tomados por uma perspectiva

sociológica na interpretação desse fenômeno, ou seja orientando-se pela tarefa de

desvendar fatos aparentemente irrelevantes e mesmo escondidos (Bourdieu, 2003),

acredita-se que a emergência de uma agenda de pesquisa revela múltiplas camadas

de processos sociais mais amplos que lhe conformam. Nesse sentido, a relevância

de um tema pode sim comparecer como um termômetro das mudanças sociais que

estão a se processar na sociedade. Sendo assim, o propósito desse artigo reside em

apontar algumas das várias camadas que vem contribuindo para a conformação do

tema das políticas culturais como agenda de pesquisa no Brasil nas últimas décadas.

Dessas várias camadas não se pode escapar da dimensão política, econômica e

social e uma mais especifica que aqui nos interessa particularmente, a conformação

de uma elite acadêmica que tem contribuído para a consolidação de uma área de

estudos sobre o tema.

A emergência do tema das políticas culturais como campo de estudos será

compreendida a partir de um recorte específico, a saber: a análise de artigos

apresentados ao longo das dez últimas edições do Encontro Multidisciplinar em

Estudos da Cultura - ENECULT. A primeira edição do evento foi realizada em 2005

por iniciativa de professores da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal

da Bahia - UFBA e do então recém-criado Centro de Estudos Multidisciplinares em

Cultura - CULT, sediado na mesma instituição. O élan que motivou a criação do

ENECULT era criar um fórum de debates no qual o tema da cultura fosse

protagonista das discussões. Nesses dez anos de realização, o tema das políticas

culturais se tornou um dos principais eixos temáticos do evento, comprovados pelo



número de trabalhos apresentados, além de ter se transformado no fórum que

semeou a formação e consolidação de uma elite intelectual no país que hoje tem se

configurado como um dos principais núcleos irradiadores da produção intelectual

sobre tema das políticas culturais no país - nosso principal objeto de análise nesse

artigo.

Os estudos e pesquisas sobre políticas culturais no Brasil

Como aponta Barbalho (2014), o tema das políticas culturais no Brasil só muito

recentemente começou a crescer enquanto objeto de interesse de pesquisa e

estudos. Entre as décadas de 1980 e 1990, algumas poucas produções emergiram

inaugurando referências sobre a questão, destacando-se entre essas obras os livros

de Sergio Miceli Estado e cultura no Brasil, publicado em 1984; Cultura brasileira e

Identidade nacional de Renato Ortiz, lançado em 1985 e Dicionário de crítico de

política cultural de autoria de Teixeira Coelho, publicado em 1995 - só para citar os

mais importantes5 .

Mas, sem sombra de dúvidas, é a partir das gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira à

frente do Ministério da Cultura, durante o Governo Lula(2003-2010) que os estudos e

pesquisas sobre políticas culturais no Brasil ganham fôlego e começam a crescer

significativamente. Desde o início da Era Lula, é inegável reconhecer a reformulação

que o país presenciou no que se refere aos modos do Estado gerir o campo cultural.

O que se passa a vivenciar é uma retomada da centralidade do papel do Estado na

condução de políticas de fomento à produção cultural no país, buscando assim

reatar os laços entre Estado e cultura cortados pela política de matiz liberalizante

que predominou no Brasil desde o início da redemocratização na década de 80 e se

estendeu até o fim o da Era Fernando Henrique Cardoso, em 2002. A administração

pública nesse período ficou marcada, sobretudo, pela desregulamentação das

funções do Estado em várias searas da vida social, inclusive no campo cultural -

disposição que se evidenciou pela ascendência das leis de incentivo à cultura como

o principal expediente de fomento à produção cultural do país. Quando se inicia a

Era Lula, o Ministério da Cultura, sob a batuta de Gilberto Gil, inaugura um novo

momento na forma de gestar e conduzir as políticas para o desenvolvimento da



cultura no país (RUBIM, 2007)6 . Uma opção em que se traduz pela revalorização do

Estado como importante ator social para fazer girar a máquina a favor da ebulição da

produção criativa no país.

Tal inflexão nos modelos de gestão e implementação de políticas públicas para a

cultura certamente inspirou o interesse pelo tema por parte de pesquisadores do

país, traduzido pelo crescimento de pesquisas acadêmicas acerca da temática. Em

interessante estudo, Calabre (2014) apresenta um indicador que comprova tal

ascensão. Tomando como corpus de análise a base de teses e dissertações da

Coorde nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a

pesquisadora realizou um levantamento de dados sobre teses de doutorado e

dissertações de mestrado que abordavam a temática das políticas culturais.

Tomando como indexadores as palavras-chaves "política cultural", "políticas públicas

de cultu ra", "leis de incentivo à cultura", "financiamento à cultura" e "Ministério da

Cultura", a autora construiu uma série histórica sobre a evolução da pesquisa

acadêmica acerca do tema das políticas culturais. Entre 1988 e 2000 apenas 19

teses de doutorado e dissertações de mestrado que abordavam questões relativas

às políticas para cultura foram defendidas no país. Numa segunda série construída

entre os anos 2001-2012, 217 teses e dissertações foram produzidas por

pesquisadores brasileiros, revelando de forma contundente o crescente interesse

pela questão a partir dos anos 2000. No conjunto de 238 trabalhos coletados, 92%

foram realizados entre o período de 2001 a 2012, tendo registrado um aumento

expressivo a partir de 2007, período que se registra um crescimento de 72%, ou seja,

das 217 teses e dissertações defendidas entre 2001 e 2012, 167 delas aconteceram

entre 2007 e 2012 - período histórico que coincide com a vigência do governo Lula,

momento já indicado como divisor de águas no que tange ao impulso que o tema

das políticas culturais ganhou no âmbito da produção científica.

Tal reflexo na produção científica não pode ser compreendido sem, contudo,

correlacioná-lo ao surgimento de determinados fenômenos que concorreram para a

ascensão da temática das políticas culturais na agenda de pesquisa das ciências

sociais e humanas no país. Como bem contextualiza Barbalho (2014), nos últimos

quinze anos verificou-se um crescimento de grupos, linhas e redes de pesquisa em



instituições de ensino superior, novos cursos de graduação e pós-graduação,

geralmente de natureza interdisciplinar, que se dedicam ao tema das políticas

culturais, sem mencionar o crescente número de eventos científicos que vem

abrigando ou que são organizados tendo como temática central as políticas culturais

ou questões correlatas. A título de ilustração do fenômeno, Barbalho esclarece:

Como marcos desse adensamento de pesquisas e produções sobre política
cultural a partir de 2000, podemos citar as criações: em 2002, do Setor de
Pesquisas em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, chefiado por
Lia Calabre, que organiza um encontro anual sobre o tema; em 2005, do
Observatório da Diversidade Cultural, inicialmente ligado à Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais, coordenado por José Márcio Barros e José Oliveira
Júnior; e, em 2007, da Rede de Estudos em Políticas Culturais (REDEPCULT),
que reúne pesquisadores de vários estados brasileiros. Apesar de não estar
organizada formalmente, a REDEPCULT é responsável, entre outras ações, pela
edição do periódico científico Políticas Culturais em Revista (
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/index), cuja primeira edição foi
publicada em julho de 2008 (BARBALHO, 2014, p.161).

É justo nesse contexto que o ENECULT é também criado. Idealizado pelo Prof.

Albino Rubim, o propósito do evento era criar um espaço em que a questão da

cultura não fosse tratada perifericamente como habitualmente acontece em

congressos e encontros de áreas correlatas tais como nas ciências sociais ou na

comunicação, por exemplo. Ao longo das suas dez edições, o ENECULT não só

fomentou, mas também contribuiu para o agendamento do tema das políticas

culturais como pauta para produção de conhecimento na área das humanidades e

ciências sociais. Não é por acaso que o Eixo Temático7 que congrega artigos sobre

Políticas Culturais é aquele que apresenta o maior número de trabalhos submetidos

e aprovados no evento (gráfico 1), refletindo assim a centralidade que o tema

acabou ganhando no evento a ponto de transformar o ENECULT e a produção daí

resultante (os artigos publicados em seus anais e a Coleção Cult que daí se originou)

numa das principais fontes bibliográficas sobre estudos que doravante passaram a

tomar as políticas para cultura como objeto de investigação.



Gráfico1: Evolução dos trabalhos submetidos e selecionados
Fonte: SOUZA (2014)

Com o seu contínuo crescimento, o ENECULT extrapolou seu papel de simples

encontro acadêmico sobre temas ligados ao campo de estudos da cultura e foi mais

além: tornou-se uma espécie de semeadura que se desdobrou em iniciativas

distintas, mas correlacionadas ao campo da produção acadêmica, uma vez que

ajudou a fazer brotar cursos de pós-graduação (POSCULTURA 8 ), articulou rede de

pesquisas (REDEPCULT9 ), inspirou a criação de tantos outros eventos similares1



(EBECULT, os Seminários Internacionais de Políticas Culturais e I Encontro

Brasileiro de Pesquisa em Cultura), gerou publicações de referência para estudiosos

da cultura(Coleção CULT1 ). Ademais, extrapolou sua dimensão acadêmica ao

imprimir também um caráter político em suas reflexões, pois muitas das ideias ali

debatidas tornaram-se fundamento para que estudiosos da cultura que ali

transitaram pudessem contribuir para formulação de políticas culturais não só para a

Bahia, como também para outros lugares do Brasil. Não por acaso, é desse solo

semeado com reflexões sobre o campo da cultura que se pavimenta a legitimidade

para que o idealizador do ENECULT, Prof. Albino Rubim, viesse a ocupar o cargo de

Secretário de Cultura do estado da Bahia, em 2007. Um exemplo, ao qual se seguem

outros, traduzidos pelo número significativo de pessoas, que frequentadoras dos

cotidianos do CULT/ENECULT, ocuparam ou ainda ocupam lugares estratégicos em

organismos que lidam com as políticas públicas de cultura, seja na Bahia ou no

Ministério da Cultura, em Brasília. Não se pode também esquecer que boa parte

destas pessoas, ex-alunos dos Programas de Pós Graduação gestados sob a

influência do CULT/ENECULT, hoje está na docência universitária, reproduzindo

essa cadeia de formação de pensadores da cultura.

Desse conjunto de fenômenos que colaborou para a ascensão do tema das políticas

culturais como agenda de pesquisa, interessa-nos aqui recortar um aspecto em

especial, objeto de análise privilegiado nesse artigo, a saber: a conformação de uma

elite intelectual que vem se tornando uma das principais referências dada a

recorrência da utilização das obras desses intelectuais como base teórica de

fundamentação sobre estudos sobre políticas culturais desenvolvidas pelo país.

Parte-se aqui da hipótese que o ENECULT foi um dos terrenos propícios para a

formação de uma rede de pesquisadores que vem se consolidando como a principal

elite intelectual do país dedicada a uma produção sistemática e regular sobre

políticas culturais. Se parece um tanto quanto genérica tal afirmação tendo em vista

a crescente produção intelectual sobre o tema hoje desenvolvida no país, por outro

lado, tal suspeita ampara-se nos dados empíricos obtidos a partir do recorte feito

com base na pesquisa intitulada Estudos da Cultura no Brasil: um mapa possível,



cujo corpus é constituído pelos 2.230 artigos apresentados no ENECULT nos últimos

dez anos (2005-2014).

Desenho metodológico e resultados da pesquisa

Para garantir maior esclarecimento sobre as estratégias metodológicas da pesquisa,

vale descrever seus principais métodos adotados para coleta, sistematização e

análise dos dados.

De 2005 a 2014, ao longo das dez edições do ENECULT, foram publicados 2.230

trabalhos, versando sobre as mais variadas temáticas, na sua grande maioria

amparada sob o guarda-chuva do que se tem chamado de estudos culturais (Gráfico

2). Tendo em vista a variedade temática que se apresenta no evento, optamos como

primeira etapa da pesquisa realizar uma análise sobre o perfil de trabalhos

apresentados que abordam a questão das políticas culturais.

Gráfico 2

O primeiro passo da pesquisa foi a montagem de um banco de dados contendo o

total de trabalhos apresentados que foram adicionados ao software de análise

qualitativa ATLAS.ti. Dentro desta ferramenta foi criada uma Unidade Hermenêutica

com todos os 2.230 arquivos em formato PDF (Portable Document Format). Em



seguida foram selecionados todos os 451 (n=451) trabalhos que mencionavam, ao

menos uma vez, os termos "política cultural" ou "políticas culturais".

Gráfico 3

Através de uma amostragem aleatória simples sorteamos 208 artigos que foram

comentadas pelos participantes da pesquisa através de algumas rodadas de leituras.

Em seguida foi montado um questionário dentro do software Sphinx e um conjunto

de códigos (codes) no ATLAS.ti para a analisar o total dos 451 artigos. O

questionário elaborado continha um total de 15 perguntas divididos em 4 seções

visando descrever desde dados mais gerais acerca do trabalho tais como a edição

do ENECULT, autores, instituições, etc. até aspectos mais detalhados sobre a

centralidade da temática das políticas culturais no trabalho, os autores nacionais e

internacionais citados e o assunto abordado dentro da temática das políticas

culturais.

A codificação dentro do ATLAS.ti manteve a estrutura dos aspectos mais detalhados

do questionário. Abaixo temos dois grafos que apresentam a estrutura dos códigos

(codes) utilizados. O primeiro grupo de códigos capturou os os dados gerais dos

trabalhos tal como descrito na imagem 1.



Imagem1

Com objetivo de mapear os principais autores nacionais e internacionais que

compuseram o debate sobre as políticas culturais nas dez edições do ENECULT,

elaboramos os códigos apresentados na imagem 2. Cada um deles capturou as

citações referentes aos autores e, além disso, tivemos a preocupação em codificar

as referências bibliográficas integrais a fim de saber quais foram as obras mais

citadas. No caso específico dos autores a análise não se restringiu a um estudo

quantitativo da presença de cada um deles. Mais do que "contar palavras", era

imprescindível entender o contexto - qualitativo - de cada uma das citações,

conceitos mais utilizados, etc.

Imagem2

Considerando-se o quadro delineado a partir das referências bibliográficas nacionais

(Gráfico 4) utilizadas pelos autores dos artigos apresentados no ENECULT, perfilou-



se com certa clareza a suspeita de que já portávamos, a saber: a conformação de

uma elite intelectual que vem se tornando referência para as pesquisas realizadas

acerca do tema das políticas culturais, o que nos motivou a nos debruçar sobre a

análise desse fenômenos nesse artigo.



Gráfico - 4



Os intelectuais no campo das políticas culturais

No seu famoso ensaio sobre as religiões mundiais Max Weber estabelece uma
descrição de como cada uma das religiões encontrou um determinado grupo
responsável por sua disseminação1 . Ao incorporarem e se apresentarem como
"portadores ideológicos" de determinada ética religiosa eles literalmente encarnavam
a doutrina religiosa dando existência dentro das diferentes sociedades. Algo similar
ocorre no campo intelectual, pois cada um deles possui, de certo modo, sua camada
portadora. Em outras palavras, cada campo possui seu conjunto de especialistas a
quem não somente é "dado a palavra", mas a quem, fundamentalmente, costuma
ser outorgado enunciar o que pode ou não ser dito em determinado momento do
campo1 .

Obviamente que alcançar esta posição capaz de enunciar não apenas a verdade,

mas os limites da mesma,está relacionado com a história das lutas, derrotas e vitória

de determinado campo. Esta camada de especialistas consagrados, pela própria

composição do seu gradiente de força dentro do campo (muitas vezes incorporando

capital econômico e político juntamente ao capital intelectual) são capazes de

transformar um campo de conhecimento através de inovações teóricas e

metodológicas, como também, por outro lado, podem contribuir para sua

imobilização caso usem de estratégias de manutenção do seu protagonismo em

determinado campo.

O entendimento dos processos de gênese de determinado campo intelectual, bem

como o mapeamento do seu atual estado, é de fundamental importância para

entendermos o grau de relativa autonomia do campo em relação a outros tal como

os campos político, econômico, religioso, etc. Através da análise de redes sociais é

possível obtermos uma visão coerente tanto da gênese como do atual estado de um

campo intelectual. "A premissa básica da análise de redes sociais é a de que os

relacionamentos entre os atores sociais podem ser descritos por um grafo"1 . No

1

"Se se quisesse apresentar sucintamente, por assim dizer numa fórmula, as camadas portadoras e
propagadoras das chamadas religiões universais, seriam estas: para o confucionismo, o burocrata organizador do
mundo; para o hinduísmo, o mago ordenador do mundo; para o budismo, o monge mendicante que perambula
pelo mundo; para o Islã, o guerreiro subjugador do mundo; para o judaísmo, o comerciante ambulante; para o
cristianismo, o artesão diarista itinerante. E todos eles, não como porta-vozes de suas profissões ou de
"interesses de classe" materiais, mas sim como portadores ideológicos de uma ética ou doutrina de salvação que
melhor se harmonizava com sua posição social." (WEBER, 1964, p.408)
1 "Perguntam-me frequentemente o queme faz reconhecer que uma instituição ou um agente faz parte de
um campo. A resposta é simples: reconhece-se a presença ou existência de um agente em um campo pelo fato
de que ele transforma o estado do campo (ou que, se o retiramos, as coisas se modificam significativamente)"
(BOURDIEU, 2011, p. 201- 202).



nosso caso, consideramos cada autor como sendo um nó (node) e o grau de

relacionamento entre eles está expresso quantidade de trabalhos publicados em

coautoria.

Utilizando a ferramenta denominada ScripLattes1 foi possível extrapolarmos a nossa

análise restrita ao trabalhos ENECULT e ampliá-la ao campo intelectual sobre as

políticas públicas no Brasil. Deste modo, através dos currículos Lattes dos autores

mais citados em nossa base de dados do ENECULT, elaboramos um grafo que

expressa o grau de colaborações (coautoria) baseados exclusivamente na produção

bibliográfica, técnica ou artística1 . O grau de colaboração entre os autores é um

valor numérico que representa o impacto de determinado membro no grafo total de

colaborações e pode ser denominado de AuthorRank1 . Uma das vantagens do

AuthoRank é o fato dele expressar não apenas a existência (ou não) de coautoria,

mas a magnitude da coautoria sinalizando o prestígio que determinados autores

possuem em um determinado campo.

A imagem 4 é bastante sugestiva pois aponta para o fato de que os pesquisadores

Albino Rubim, Alexandre Barbalho, Lia Calabre, Paulo Miguez, Francisco Cunha,

José Marcio Barros, Frederico Barbosa e Claudia Leitão são os principais nós da

rede social que se pretende aqui debruçar: uma elite intelectual que tem seus

primeiros delineamentos conformados a partir do ENECULT e que tem se

confirmado como uma das principais referências na produção cientifica sobre

políticas culturais. A rede que se estabeleceu a partir da extração dos dados do

Lattes traduz com certa fidelidade o desenho que já imaginávamos se perfilar. Eles

figuram no elenco dos autores mais citados nos trabalhos apresentados no

ENECULT. Todos os membros fazem parte da REDEPCULT (exceto Frederico

Barbosa), criada em 2007 durante o III ENECULT. A rede é composta por

pesquisadores de várias instituições e desenvolve projetos coletivos de estudos,

pesquisas, seminários e cursos. É também responsável pela publicação do periódico

Políticas Culturais em Revista.

1 LIU, X. et al. 2005, p.1464.
1 MENA-CHALCO & CESAR-JR, 2009; MENA-CHALCO & CESAR-JR, 2013.
1 "as orientações acadêmicas, prêmios e/ou títulos, e projetos de pesquisa não são considerados nos
grafos de colaboração". MENA-CHALCO & CESAR-JR, 2013, p.114.
1 LIU, X. et al. 2005.



Imagem3

Inspirados aqui pelo conceito de figuração de Norbert Elias no encalço de

compreender a dinâmica da rede que se estabelece entre os especialistas em

políticas culturais no país, não há como escapar de realizar uma análise (ainda que

nesse momento exploratória e superficial) das trajetórias individuais dos principais

nós que adensam a rede conforme figura 3. Afinal, para Elias, as dimensões

micro(individuo) e macro(sociedade) estão mutuamente implicadas já que é nas

relações interdependentes entre os indivíduos na sua remissão mútua que vão se

formando as figurações ou configurações humanas (ELIAS, 1999)1 .

Albino Rubim comparece como o autor mais citado no conjunto dos 451 artigos que

abordam direta ou indiretamente o tema das políticas culturais da nossa base de

1 Nas palavras do autor figuração pode ser definida da seguinte forma: "O entrecruzamento da remissão
mútua entre as pessoas, suas interdependências, são o que as vincula umas às outras, são o núcleo do que aqui
chamamos de figuração, composição de seres humanos orientados recíproca e mutuamente dependentes. Como
quer que os seres humanos tenham um maior ou menor grau de dependência recíproca, primeiro por natureza e
logo por aprendizagem social, estes seres unicamente se manifestam como pluralidades; se se permite a
expressão, como configurações, figurações" (ELIAS, 1999, p.36).



estudos. O pesquisador é citado mais de 600 vezes nos referidos artigos. Professor

titular da Universidade Federal da Bahia, com doutorado em Sociologia pela USP,

Rubim foi o idealizador do ENECULT, fundou o Centro de Estudos Multidisciplinares

em Cultura - CULT na UFBA (2003) e o Programa de Pós-graduação em Cultura e

Sociedade - PósCultura (2005), programa que vem se tornando um grande celeiro da

produção científica acerca dos temas ligados à políticas, gestão e economia da

cultura no país. Rubim é um dos principais atores responsáveis pelo crescimento e

consolidação do campo de estudos em políticas culturais no país. Desde os anos

2000 vem produzindo com regularidade estudos e pesquisas sobre políticas culturais

no Brasil cuja temática preponderante é a relação entre Estado, cultura e política no

país, gerando um número significativo de livros e artigos que tem se transformado

em referências recorrentes para as pesquisas que versam sobre políticas culturais

no Brasil. O trânsito entre o campo político e acadêmico é uma singularidade que

constitui a trajetória desse intelectual. O seu vínculo estreito com o campo político,

através da sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) possibilitou uma

interlocução intensa com o Ministério da Cultura nas gestões do PT, especialmente

durante os dois ciclos de governo Lula, tendo a frente da pasta os ministros Gilberto

Gil e Juca Ferreira. A sua proeminência enquanto especialista no campo das

políticas culturais lhe alçou ao posto o de Secretario de Cultura do Estado da Bahia

no período de 2007 a 2010, durante o segundo ciclo de governo de Jaques Wagner

também do PT.

Alexandre Barbalho é historiador, tendo defendido doutorado na Universidade

Federal da Bahia, sob orientação de Albino Rubim. É professor da Universidade

Estadual do Ceará (UECE). Tem demonstrado profícua produção científica na área

das políticas culturais e não a toa é o segundo autor mais citado no conjunto dos

textos analisados pela pesquisa, tendo-se registrado um total de 270 citações. O

trânsito pelo Ministério da Cultura também marca a trajetória desse pesquisador,

atuando principalmente na condição de professor de cursos oferecidos pelo

ministério com objetivo de capacitar gestores culturais. Barbalho passou também

pela experiência de ocupar um cargo na gestão pública da cultura, tendo assumido

por um rápido período o cargo de presidente da Fundação de Cultura, Esporte e

Lazer da Prefeitura de Fortaleza.



Lia Calabre é historiadora, com doutorado em História pela Universidade Federal

Fluminense(UFF), servidora pública federal, onde atualmente ocupa o cargo de

presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, órgão vinculado ao Ministério da

Cultura. Nessa mesma instituição, chefiou o Setor de Pesquisas em Políticas

Culturais, fundado em 2002. É também a idealizadora e organizadora dos

Seminários Internacionais de Políticas Culturais, sediados na mesma instituição e

que ao lado do ENECULT vem se tornando um dos principais fóruns de debates

nacionais sobre o tema das políticas culturais. A pesquisadora possui também um

número expressivo de publicações cujas temáticas giram em torno da história das

políticas públicas de cultura no Brasil, bem como na análise de programas e

instrumentos de política e gestão cultural. Não por acaso, a pesquisadora também

figura como uma das autoras mais citadas pelos artigos que versam sobre políticas

culturais apresentados no Enecult, angariando 189 citações.

Claudia Leitão é doutora em Sociologia pela Sorbonne (Paris V). É professora do de

Pós-Graduação em Políticas Públicas e Sociedade da Universidade Estadual do

Ceará (UECE). A trajetória dessa pesquisadora destaca-se pela sua atuação na

gestão pública da cultura: foi Secretária de Cultura do Estado do Ceará e Secretária

de Economia Criativa do Ministério da Cultura, entre 2011 e 2013 durante a gestão

de Marta Suplicy a frente do MinC. É ainda consultora para a economia criativa da

Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Conferência das Nações Unidas para

o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). Suas pesquisas giram em torno de

temas relativos à economia criativa, desenvolvimento, gestão políticas públicas de

cultura. Ainda que não tenha sido uma das autoras mais citadas na lista das

referências nacionais, Leitão ocupa um lugar importante na conformação da rede,

tendo em vista sua trajetória de gestora pública que se mescla ao seu papel de

pesquisadora na área das políticas culturais. Nesse sentido o percurso de Leitão é

singular uma vez que sua atuação vai se perfilando enquanto agente nativa do

campo da gestão pública da cultura. Ou seja, é uma agente que atua num duplo

papel social: ao tempo que institui práticas e discursos no "fazer" do campo da

gestão e das políticas culturais, produz conhecimento acerca das suas práticas ao

atuar como pesquisadora dedicada ao campo de estudos sobre políticas culturais

que vem se estruturando no país, nos últimos quinze anos.



Paulo Miguez é economista, com doutorado pela UFBA, sob orientação de Albino

Rubim. É professor da UFBA, atuando também no Programa de Pós-graduação em

Cultura e Sociedade/Pós-Cultura. Suas pesquisas estão voltadas para estudos

socioeconômicos da cultura, políticas culturais e economia da festa, com ênfase no

carnaval. Miguez também é um dos pesquisadores que constrói sua trajetória num

trânsito estreito entre o universo acadêmico e o campo da gestão pública da cultura.

Entre 2003 e 2005 atuou no Ministério da Cultura como Assessor Especial do

Ministro Gilberto Gil e como Secretário de Políticas Culturais. Foi ainda membro do

Conselho Estadual de Cultura da Bahia entre 2009 e 2011.

Francisco Humberto Cunha Filho é professor da Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

, com doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sua

produção está voltada para estudos acerca do tema dos direitos culturais, patrimônio

cultural e políticas culturais. É outro agente da rede que também transitou pelo

campo da gestão pública da cultura. Foi Secretário de Cultura de Guaramiranga(CE)

entre 1991 a 1993. Foi ainda Diretor de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do

Ceará (1988-1991) e membro do Conselho Estadual de Cultura do Ceará (2004-

2011).

José Marcio Barros é professor do Programa de Pós-graduação em Comunicação

da PUC-Minas e da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) atuando como

docente do Mestrado em Artes e coordenador da pós-graduação lato sensu em

Gestão Cultural. É ainda professor colaborador do Programa de Pós-graduação em

Cultura e Sociedade/Pós-Cultura (UFBA). É o fundador do Observatório da

Diversidade Cultural uma plataforma que desenvolve ações colaborativas entre

agentes culturais, artistas, gestores públicos e pesquisadores, voltadas para a

temática da diversidade cultural. Barros é também um pesquisador que estabeleceu

uma relação com o Ministério da Cultura mediante consultoria na construção de

Redes de Observatórios da Economia Criativa, implementada pela Secretaria da

Economia Criativa. Ademais participa como consultor de programas voltados para a

construção de planos estaduais e municipais de cultura em parcerias com

universidades e o Minc.



Frederico Barbosa é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -

IPEA. É doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB). Suas pesquisas

estão voltadas para avaliação de políticas culturais, com destaque para a avaliação

do Programa Cultura Viva, implementado pelo MinC. Desenvolve ainda estudos

sobre práticas culturais, financiamento da cultura e construção de indicadores de

acompanhamento da ação pública. Barbosa se constitui num agente nativo do

campo das políticas culturais, pois compõe os quadros de órgãos da administração

pública federal, ao tempo que se reveste também de um papel de produtor de

conhecimento (papel esse reiterado pela sua função de pesquisador do IPEA) na

medida em que gera estudos e pesquisas acerca do tema.

Após breve análise da dinâmica da rede salta aos olhos a intensa colaboração entre

os pesquisadores Alexandre Barbalho (configurando como o maior nó da rede),

Albino Rubim e Lia Calabre. Além de figurarem entre os autores mais citados no

ENECULT, pressupõe-se que a intensidade das colaborações seja fruto sobretudo

do edição de alguns títulos que compõem a Coleção CULT, organizados em parceria

pelos referidos pesquisadores. Dos 22 títulos já publicados pela coleção, quatro são

organizados em coautoria entre pelo menos dois desses pesquisadores. Os títulos

são: Políticas Culturais no Brasil (2007), coorganizados entre Albino Rubim e

Alexandre Barbalho; Cultura e desenvolvimento: perspectivas políticas e econômicas

(2011) de coautoria de Alexandre Barbalho, ia Calabre, Paulo Miguez e Renata

Rocha; Federalismo e políticas culturais no Brasil(2013) assinado por Alexandre

Barbalho, José Marcio Barros e Lia Calabre; Políticas culturais no Governo

Dilma(2015), coorganizado entre Albino Rubim, Alexandre Barbalho e Lia Calabre.

Considerações Finais

Ao analisarmos o perfil dessa elite foi possível constatar que ela tem colaborado para

consolidar a área de estudos sobre políticas culturais no Brasil, considerando-se a

literatura regular e consideravelmente volumosa que esses pesquisadores vêm

produzindo na última década. Algumas características dessa rede de pesquisadores

valem ser destacadas. A principal delas é o trânsito estreito que os pesquisadores

estabelecem entre o campo acadêmico e o político, considerando-se o fato de que

boa parte desses intelectuais ocupou assentos em cargos públicos na gestão da

cultura, conferindo-lhes um caráter bifronte na sua atuação. Ou seja: ao tempo em



que são agentes que se ocupam em refletir sobre o tema das políticas culturais

através da uma produção científica profícua, atuam, por outro lado, como agentes

nativos da esfera das políticas culturais ao ocuparem postos de gestão, colaborando

assim para a constituição de práticas e discursos sobre o "fazer" das políticas

culturais. Nesse sentido, é plausível levantar alguns questionamentos acerca da

epistemologia gerada por esses estudos, tendo em vista o perfil dos seus intelectuais:

em que medida suas formulações teóricas informam as concepções das políticas em

exercício a partir do momento em que tecem articulações com órgãos públicos

(ministério da cultura, secretarias estaduais e municipais e suas autarquias)

mediante distintos vínculos (consultorias, cargos de gestão, formação)? Ou no

movimento contrário: em que medida os aportes ideológicos do campo político

influenciam as formulações desses autores?

Considerando-se o fenômeno do crescimento dos estudos sobre políticas culturais a

partir de 2007 (Calabre, 2014), e a predominância da análise das políticas culturais

implementadas pelo Ministério da Cultura durante as diferentes gestões do governo

do PT como objetos de pesquisa, vale questionar: caso o governo o PT não tivesse

tido êxito nas urnas, teria o campo de estudo das políticas culturais no Brasil

ganhado o fôlego que vem tomando desde a instalação deste grupo político na

condução do país? O caminho ideal para tal resposta seria ter condições de verificar

a mesma situação caso outra corrente política houvesse ganhado as eleições.

Infelizmente (ou felizmente) nas ciências sociais, diferentemente das ciências "duras",

não temos a possibilidade de estabelecer métodos comparativos experimentais,

através dos quais são criadas situações artificiais para verificar em que medida o

experimento responde ou não a determinados tratamentos. No nosso caso o

experimento seria a resposta da produção intelectual sobre políticas culturais sob o

"tratamento" de diferentes correntes políticas. Num exercício de especulação, caso o

PSDB (principal grupo político concorrente ao PT nas eleições dos últimos doze anos)

tivesse ganhado as eleições, essa mesma elite, hoje responsável por uma produção

de conhecimento considerável sobre políticas culturais, teria alcançado o mesmo

desempenho, tendo em vista a provável restrição entre campo político e intelectual?

São questões cujas respostas nos escapam. Contudo, pode-se inferir que as

articulações entre a elite intelectual aqui considerada e o campo político impactaram



significativamente na institucionalização da área de estudos sobre políticas culturais

no Brasil.
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