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O mundo está em constante mudança. De tempos em tempos, vimos surgir

novos costumes, novas expressões, novos mercados, novas profissões. Há alguns

anos, seria praticamente impossível imaginar o quanto a tecnologia – e seus deriva-

dos – mudaria nossas vidas.

Nós da Vale somos orgulhosos por protagonizarmos muitas mudanças e

apoiarmos projetos que tenham esse propósito faz parte da nossa história. Com este

conceito, surge o Panorama Setorial da Cultura Brasileira, que tem como objetivo

investigar a cadeia produtiva da cultura brasileira. Sermos parceiros nesta iniciativa

tem importância dobrada para a Vale. Primeiro por se tratar de um projeto inovador e

segundo, por tratar de maneira séria e respeitosa um setor que consideramos de

extrema importância, o cultural.

Por meio de criteriosa pesquisa com os principais atores dessa cadeia, como

produtores e gestores culturais, financiadores e apoiadores da cultura espalhados

pelos quatro cantos do Brasil, o Panorama Setorial de Cultura Brasileira se propõe a

facilitar as atividades dos profissionais a partir do fornecimento de informações sobre

o mercado, além de colaborar para o entendimento sobre o processo de produção

da cultura no Brasil.

Acreditamos que fomentar a discussão sobre o tema e trabalhar para a melho-

ria deste setor é importante para a formação cultural da sociedade e, também, para o

crescimento de uma potência econômica.

Buscar e divulgar informações, retratar boas práticas e projetos bem sucedidos

na produção cultural brasileira é nossa maneira de inspirar cada vez mais pessoas a

tornarem a cultura brasileira um exemplo a ser seguido.
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"Dois movimentos contemporâneos colocam-nos diante da

tentação de imaginar que poderíamos não pertencer a lugar ne -

nhum. Uma destas correntes é o processo globalizador, ou seja, a

desterritorialização de empresas, capitais, bens, comunicações e

migrantes, entre cujos resultados se acham os não-lugares de

Marc Augé (aeroportos, shoppings, auto-estradas). Outra é a ten-

tativa de superar os subjetivismos e alcançar uma perspectiva

objetiva, baseada numa produção científica universalizada, que

aboliria as diferenças culturais como estruturas-suportes de diver-

sas modalidades de conhecimento.

No entanto, lugares continuam a existir por continuar a

existir alteridade no mundo."

Néstor García Canclini
Diferentes, Desiguais e Desconectados



Foi um ano de grande trabalho, dedicação e prazer para chegarmos até aqui.

Há muito nos questionamos sobre a ausência de informações no ambiente da cultura

e, neste trabalho, conjugamos a nossa vivência em produção cultural e a produção

de conhecimento sobre o setor.

O redimensionamento de tempo e espaço, provocado pela evolução tecno -

lógica e pela fluidificação da informação, impactou diretamente nos contextos so -

ciais, econômicos e culturais. Os relacionamentos e as trocas de informação ga -

nharam destaque na sociedade informacional. A cultura, mais do que nunca, é um

forte sistema simbólico a permear as interações na sociedade global. Porém, neste

contexto, ganha status político e econômico, situando-se como recurso de desenvolvi-

mento socioeconômico. Este contexto, também, reforçou nossa percepção. De fato, o

setor cultural carece de informações e de materiais de referência para o planejamento

de suas atividades. Esta compreensão nos lançou ao desafio de realizarmos o

Panorama Setorial da Cultura Brasileira.

Contribuir com a produção de informações de um setor de atividades que nos

formou, nos acolheu e nos fez perceber a necessidade de continuarmos, estudarmos,

pesquisarmos mais e, principalmente, partilharmos esses conhecimentos foi o espírito

empreendido nesta missão. Se por um lado, a intimidade com o setor nos provocou

para este projeto, por outro, nos dificultou por exigir um distanciamento para a obser-

vação que só foi possível com a adoção de rigorosas metodologias e contextos bem

delineados.

Começamos, assim, com “O Brasil e a Cultura”, um resgate histórico da cons -

trução política que nos fez chegar até o momento e, na sequência, um “Mapa con-

ceitual” com a apresentação das perspectivas que nos nortearam nesta pesquisa. Em

“Como foi feito o Panorama Setorial da Cultura Brasileira”, estabelecemos a gradua -

ção de todo o trabalho, seus componentes e suas intenções. É nesse capítulo que as

abordagens da pesquisa e deste material são apresentadas para que a leitura dos

resultados da pesquisa, apresentados após esse capítulo, possa fluir da melhor

maneira. Todo o material está entrecortado por experiências e iniciativas culturais,

narradas jornalisticamente, que nos servem como inspiração para seguirmos.

Assim como esta pesquisa nos deu a oportunidade de aprendermos e de, mais

uma vez, compartilharmos experiências de profissionais admiráveis; produtores,

gestores e decisores da cultura; esperamos que estas informações possam contribuir

com o aprendizado e com o desenvolvimento dos atuantes da cultura no Brasil. 

Boa leitura.

Gisele Jordão e Renata R. Allucci
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A arte de compartilhar

Estudar, pesquisar, avaliar, analisar, perceber, escutar... juntar tudo... respirar... obser-
var, questionar e, por fim, compartilhar para novamente começar a estudar, pesquisar,
avaliar... Esta é a ideia central que nos move ao longo do processo. 

São quatro as palavras que dão título a esta primeira publicação, que reúne definições
complexas e inaugura uma série histórica a serviço do setor cultural:

Panorama, estudo contínuo e aprofundado de certa matéria. Visão ampla e
abrangente, em todas as direções, sem obstáculos, normalmente observada a partir de um
ponto mais elevado ou relativamente distante. Esta palavra teve origem na expressão do
artista irlandês Robert Barker, na segunda metade do século XVIII, quando descreveu suas pin-
turas como “panoramas” de Edimburgo. O termo é bastante empregado nas artes plásticas e
cinema. 

Setorial, relativo a setor, aspecto particular de um conjunto de atividades, esfera ou
ramo de atividade.

Cultura, cabedal de conhecimentos, a ilustração, o saber de uma pessoa ou grupo
social. Conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes que dis-
tinguem um grupo social. 

Brasileira, relativa ou pertencente à República Federativa do Brasil.
O grande desafio do projeto foi juntar essas quatro palavras carregadas de significa-

dos com o máximo respeito aos conceitos e às dinâmicas existentes.
Surgiram então algumas questões que acompanharam todo o desenvolvimento do tra-

balho: Qual o recorte mais adequado para se fazer? De que “Brasil” estamos tratando? A
equipe está tomando distanciamento suficiente para fazer análises? Como falar dos tantos
segmentos que têm dinâmicas tão diferentes? Até que ponto devemos nos aprofundar nas
tendências? O que torna este estudo sobre a realidade brasileira diferente de outros países?
Qual será o caldo que resultará desta ebulição de informações jogadas no mesmo caldeirão? 

Enfim... nosso maior objetivo foi transformar números em letras e tentar entregar ao
Brasil, um material de agradável leitura e útil para o desenvolvimento do setor cultural. Este é
apenas o pontapé inicial, que será constantemente enriquecido. Um material vivo, dinâmico,
que vem de todos e pertence a todos.

Uma experiência rica e gratificante que compartilhamos agradecidos, iniciando
novos ciclos.

Vera da Cunha Pasqualin
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Focas e oceanos

Foi no mês de março, final do verão. Eu fui convidada a participar de um projeto que,
de início, me trouxe certa nostalgia. O tema era o mercado brasileiro da cultura, o que me
levou aos tempos de faculdade quando eu e um amigo sonhador pensamos em eleger como
objeto de nosso livro reportagem um projeto cultural de uma cidade localizada no sertão
nordestino. O projeto não vingou e este havia sido meu último contato com o meio cultural de
forma profissional. 

Mais de dez anos se passaram e eu me vi sentada no sofá de uma casa localizada em
uma simpática e acolhedora vila. Dessas bem paulistanas, que te convidam a viver uma São
Paulo desejada e distante. Eu não sei se dei muita bandeira, mas me sentia como uma criança
ao ouvir atentamente alguma conversa muito fascinante. Ao meu lado, um amigo e parceiro
de trabalho, e, na minha frente, duas profissionais que me contavam sobre o seu mercado de
atuação, sobre coisas do dia a dia de cada uma e sobre o desejo de colocar no papel um
projeto lindo e ambicioso. Eu topei.

Eu, há tempos imersa no mundo da comunicação corporativa, me vi diante da opor-
tunidade de realizar antigos desejos de jornalista. Pesquisar, conhecer e escrever da forma
que eu imaginei que seria, quando decidi fazer das palavras o meu ganha pão e minha
forma de viver. Hoje posso afirmar que este projeto me fez resgatar as razões que me le va -
ram a ser jornalista.

Assim como a ideia inicial de que se trabalhar com cultura é cool, escrever sobre cul-
tura também é coisa para gente fina, elegante e sincera. Assim como quem trabalha com
cultura descobre que isso é conversa para boi dormir, descobri que o mercado cultural é um
pouquinho mais complexo e menos organizado do que parece de fora. E isso foi ainda
mais fascinante. Falar sobre coisas boas é muito bom, mas transpor limites é ainda melhor. E
foi essa a proposta deste trabalho. 

Transpor as barreiras de um mercado ainda pouco explorado em questão de números
e estatísticas. Esta, sem dúvida, não era a minha parte. Eu fiquei com o mais fácil, devo
assumir. Minha tarefa foi coordenar uma equipe que buscou ilustrar com histórias inspiradoras
e depoimentos cheios de “conteúdo”, o mapa de um mercado que assim como ‘A Cultura
Brasileira’, é rico, diverso, cheio de nuances, sons e cheiros. 

Minha tarefa foi pensar junto e foi compartilhar, mas mais do que tudo, foi de descobrir.
Passei do papel de leitora para o de frequentadora das páginas de cultura. Eu já sabia, mas
passei a compreender que a cobertura de cultura vai além dos roteiros de programação, mas
que ela também não está restrita às análises críticas de obras culturais. Comecei a sentir falta
de uma imprensa que fala menos DE cultura e discuta mais sobre A Cultura. 

Saí do papel de espectadora e passei a me sentir como mais uma peça desta imensa
colcha de retalhos. Ainda sou uma foca* neste mundo, mas com fôlego para nadar oceanos.

Kassìa Cáricol

(*) É usualmente chamado de Foca o jornalista recém-formado, iniciante  na carreira e, ainda, inexperiente.
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do clássico ao popular

Nas primeiras reuniões do grupo de profissionais convidados a participar da exe-
cução do projeto que se anunciava revelador do panorama cultural brasileiro, era ainda
impalpável a ideia concreta de sua permeabilidade em território amplo, diverso, multicul-
tural. Da proposta bem elaborada, no entanto, o número expressivo de entrevistas com
pessoas dos mais diversos setores que daria o rumo das conclusões, me instigaram à sua
compreensão como o projeto do sonho de alguém que há muito tempo respira cultura.

Das discussões sobre a conceituação do projeto à composição dos grupos de entre-
vistados, da leitura intensiva de trabalhos acadêmicos à releitura de entrevistas e definição
das estratégias para contemplar, na publicação, a quantidade e a qualidade das infor-
mações co lhidas, tudo foi obra de liderança efetiva e da equipe coesa que desvelou a
possibilidade de se mostrar, de modo claro e preciso, em palavras e números, a posição
atual da nossa cultura. 

Abrangente, Panorama Setorial da Cultura Brasileira em sua edição primeira abre
perspectiva para a continuidade de atualização de seus dados, de acordo com a dinâmi-
ca própria da cultura.

Fica aqui meu agradecimento pela oportunidade de compartilhar da feitura de
Panorama. 

Dalva Soares Bolognini
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um novo olhar

É com grande satisfação que participamos do projeto Panorama Setorial da Cultura
Brasileira. O desenvolvimento socioeconômico ocorrido no Brasil nas últimas décadas, soma-
do à intensificação dos investimentos no País, geram um novo olhar sobre o pensamento e a
relação do cidadão brasileiro quanto à valorização cultural. Este processo se reflete em toda a
Cadeia Produtiva de Cultura, despertando um fomento à produção cultural e, por consequên-
cia, aos investimentos. 

Estas mudanças no cenário brasileiro e a heterogeneidade da nossa cultura resultam
em um desafio que instiga a MC15 a contribuir na busca pelo conhecimento das relações que
permeiam a Cadeia Produtiva de Cultura.

Nelsom Marangoni
Maria Eugênia M. S. Xandó Baptista
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O projeto
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Destinado à cadeia produtiva da cultura, fundamentou-se na percepção de que o

setor cultural carece de informações e de material de referência para o planejamento de

suas atividades. Para tanto, este projeto de abrangência nacional, intitulado Panorama

Setorial da Cultura Brasileira, tem como objetivo disponibilizar informação de qualidade,

pioneira e inovadora no setor cultural e facilitar a atividade dos atores dessa cadeia pro-

dutiva – agentes (artistas, produtores e fornecedores), viabilizadores (iniciativa privada e

governo), difusores (pontos de distribuição de produtos culturais e divulgadores) e o público

consumidor.

Panorama Setorial da Cultura Brasileira é um projeto de pesquisa, desenvolvido a par-

tir de 3 metodologias combinadas, que tem como recorte o setor cultural como objeto de estu-

do; pesquisado em dois âmbitos: do ponto de vista de quem produz e do de quem investe

em cultura.

Tal investigação tem a intenção de ser contínua por meio de diversas formas de coleta

e análise de informações para, no longo prazo, formar coletâneas e séries históricas e, portan-

to, fornecer subsídios de qualidade crescente, contínua e periódica. 



O Brasil e a Cultura
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O acervo cultural de um País é um processo em constante formação. Ele vem das ma -
nifestações e registros de seus primeiros habitantes – no caso do Brasil, antes mesmo da
chegada dos europeus. No entanto, foi a partir da década de 1930 que o governo passou a
se preocupar em desenvolver sistemas e repartições destinadas a organizar e apresentar à
população parte de seu legado artístico e cultural, até então desconhecido pela maioria.

Mesmo as ações de Dom Pedro II, tido como o primeiro grande mecenas cultural do
Brasil, além de idealizador e fundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838,
não podem ser consideradas um marco inicial para a atuação política na cultura. Embora fosse
um entusiasta da preservação e organização de acervos e de financiar artistas e suas produ -
ções, o imperador não conseguiu, na época, elevar essa vocação ao status de política pública.

Mais distantes desse objetivo – ou pelo menos tão distantes quanto – estiveram seus
sucessores, até o início dos anos 1930, quando é criado, no primeiro governo de Getúlio
Vargas, o Ministério da Educação e Saúde (MES). Para assumir o cargo de Ministro do MES,
Vargas convida o advogado e intelectual mineiro Gustavo Capanema, que ocupou o cargo de
1934 a 1945. Faz parte de seu programa de governo a construção de uma nova identidade
brasileira, em que se assume a mestiçagem e a miscigenação. É tempo de Casa Grande &
Senzala, de Gilberto Freyre, e de políticas culturais que pretendem resgatar o folclore e a arte,
além da conversão do samba, da feijoada, da capoeira, do mestiço em símbolos nacionais.

Preocupado em defender o patrimônio nacional, Capanema convida o escritor e
então diretor do Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura do Município de São
Paulo, Mário de Andrade, para conceber uma proposta de projeto para a criação de um
órgão federal de preservação a estes bens. Mas, por seu perfil político e vontade de promover
um debate descentralizado sobre as propostas de tombamento e da valorização e hierar-
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quização do patrimônio, Mário não implementa o projeto. Ele acredita na cultura como algo
vital, como o pão de cada dia, propondo uma intervenção estatal que abrangesse as suas
diversas áreas de expressão. Propõe missões etnográficas às regiões amazônica e nordesti-
na, reforçando sua intenção de valorizar as culturas populares, a diversidade e as característi-
cas heterogêneas do País. Era defensor da importância da cultura como patrimônio imaterial,
intangível e pertinente a todas as esferas socioculturais.

Em 1937, é criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). O
advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade elabora o formato final da legislação para o
SPHAN e é nomeado seu diretor, assim permanecendo até 1967. Com uma equipe formada
pelos arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de Souza Reis, Paulo Thedim
Barreto, Renato Soeiro e Alcides da Rocha Miranda, dá início ao projeto. Embora contasse
também com a colaboração de personalidades como o próprio Mário, Oswald de Andrade,
Manuel Bandeira e Afonso Arinos, o predomínio de arquitetos estabeleceu a prioridade inicial
da entidade: os bens de cal e pedra. 

Poucos meses após a criação do SPHAN, sob o pretexto de haver uma conspiração
comunista para tomar o controle do País, os militares fecharam o Congresso Nacional,
Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, além de extinguirem os partidos políticos e
organizações civis, entregando a Getúlio Vargas poder absoluto sobre o Estado. 

Na Proclamação ao Povo Brasileiro, quando Vargas anunciou a nova Constituição de
1937, defendeu: “Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e
desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização.
Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o
regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo, apenas, como abstração”. Era o
início do Estado Novo, que se prolongaria até 1945.

Vargas continua na busca da criação de uma identidade nacional, ancorada agora
numa nova ideologia em relação ao trabalho, que vê o brasileiro como cidadão trabalhador.
Para isso, a cultura passa a ser concebida como questão política; trata de desenvolver o País
pela arte, música, literatura, patrimônio, preservação de monumentos artísticos e históricos,
arquitetura, num movimento institucionalizador, com a fundação de instituições de arte, ciên-
cias e educação. É desse momento a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo, da
Comissão de Teatro Nacional (mais tarde chamado Serviço Nacional de Teatro), do Instituto
Nacional do Livro, entre outras repartições ligadas ao Ministério da Educação e Saúde, que
vão colaborar na difusão da ideologia oficial e contribuir para a interpretação do Estado
como fomentador da cultura, a partir de uma nova relação com a sociedade.

Com forte influência dos modelos de governo aplicados na Alemanha e Itália, onde o
controle sobre os meios de comunicação e a censura à produção artística faziam parte da
estratégia para manter a ordem civil, não demorou muito para que o caráter totalitário do Estado
Novo se refletisse na gestão da cultura. Em 1º de julho de 1938, Vargas assina o decreto de lei
que cria o Conselho Nacional de Cultura (CNC). O documento, assinado pelo presidente e
pelo ministro Gustavo Capanema, dá ao Conselho poder para “fazer o balanço das atividades,
de caráter público ou privado, realizadas em todo o País, quanto ao desenvolvimento cultural,
para o fim de delinear os tipos das instituições culturais e as diretrizes de sua ação, de modo que
delas se possa tirar o máximo de proveito; sugerir aos poderes públicos as medidas tendentes a
ampliar e aperfeiçoar os serviços por eles mantidos para a realização de quaisquer atividades
culturais; além de estudar a situação das instituições culturais de caráter privado, visando a
opinar quanto às subvenções que lhes devam ser concedidas pelo Governo Federal”. 

Após 1945, o mundo está saindo da 2ª Guerra Mundial. Nesse cenário, é criada a
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, em português
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o intuito de
“criar condições para o diálogo entre civilizações, culturas e povos, com base no respeito
pelos valores partilhados”, e da qual o Brasil participa ratificando sua constituição.



O
 B

ra
s
il 

e
 a

 C
u
ltu

ra

16

No País, eleições diretas colocam Eurico Gaspar Dutra na Presidência. O momento é
de crescimento urbano, com a gradativa migração da população do campo para a cidade e
a consequente demanda por serviços públicos e infraestrutura diferenciada; de crescimento
da produção industrial e a mudança da distribuição do conjunto das atividades econômicas.
Fica evidente a existência de dois “Brasis” – o das grandes cidades, urbanizado, industrializa-
do, universitário; o outro rural, arcaico, coronelista.

Atendendo ao compromisso assumido ao validar a criação da UNESCO, o Brasil cria,
juntamente com o Ministério das Relações Exteriores, o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência
e Cultura (IBECC), que seria a instituição nacional responsável pelo diálogo com outras similares
da Organização. O IBECC, por sua vez, cria, em novembro de 1947, a Comissão Nacional
de Folclore que deu origem às subcomissões estaduais, muitas delas atuantes até hoje.

Em 1953, com Vargas novamente na presidência, desta vez eleito pelo voto popular,
o Ministério da Educação e Saúde é desmembrado, com a criação do Ministério da Saúde e
do Ministério da Educação e Cultura. É dessa época a criação da Petrobras, resultado da
campanha iniciada em 1946 com o famoso bordão “O petróleo é nosso” e da Eletrobras
(embora esta tenha sido constituída oficialmente apenas em 1962).

O próximo presidente é Juscelino Kubitschek. A grande marca de seu governo é a cons -
 trução de Brasília, nova capital da República, assim como o famoso lema, que pregava que o
Brasil cresceria “50 anos em 5”.  JK lançou o Plano de Metas, conjunto de medidas para o
desenvolvimento econômico que priorizava o processo de industrialização. Esta aconteceu,
efetivamente, na região sudeste, causando grande migração nordestina para esta região. Foi,
também, momento de forte intervenção do Estado na economia, priorizando, inclusive, a
entrada de capitais estrangeiros no País. Nesse período, o Brasil inicia o processo de endivi-
damento externo.

Pode-se considerar que de Dutra a Juscelino há pouca atuação governamental na
esfera da cultura. As ações dão continuidade ao que fora realizado até então. Os investimen-
tos estatais priorizam outras áreas que não a da cultura. Porém, é o momento da amplificação
dos meios de comunicação de massa – rádio, televisão, cinema – com a criação de centenas
de emissoras de rádio, da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, da Atlântida
Cinematográfica e a fundação da TV Tupi, e de investimentos privados em atividades ligadas
à nascente indústria cultural. Também tem início um movimento de politização nas artes, princi-
palmente por meio do teatro, além do surgimento de novas correntes artísticas, como a Bossa
Nova e o Cinema Novo.

O golpe de 1964, que tem como justificativa o combate à iminente possibilidade de
implementação de um regime comunista e à subversão, impõe um governo militar que coloca
em prática um projeto desenvolvimentista. O País ingressa numa fase de crescimento econômi-
co acelerado, mas exclui desses benefícios a maior parte da população, em especial a classe
trabalhadora. Os militares acabam com os direitos civis, com a liberdade de expressão e
fazem uso de instrumentos de coerção, cassação política, prisões, violência policial, tortura. 

Em 1967, é criado o Conselho Federal de Cultura (CFC), dividido em quatro câmaras
– artes, letras, patrimônio histórico e artístico nacional e ciências humanas e com seus 24
membros nomeados diretamente pelo presidente da República. Fazem parte da equipe
nomes como Gilberto Freyre, Ariano Suassuna, Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa, além de
Rodrigo Melo Franco de Andrade.  Entre algumas de suas atribuições, o CFC é responsável
por formular a política cultural nacional (o que não chega a efetivar por mudanças na legis-
lação); articular-se com órgãos estaduais e municipais das áreas de educação e cultura, que
ainda trabalhassem de maneira integrada; estimular o desenvolvimento de Conselhos
Estaduais de Cultura, pois apenas os dos estados da Guanabara e São Paulo funcionavam
com regularidade; e auxiliar na defesa do patrimônio histórico e artístico nacional. Como pro-
jeto próprio, o CFC criou as Casas de Cultura, centro de atividades culturais para atender à
população dos municípios onde eram instaladas.
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Os anos de 1970 são férteis em empreendimentos privados nos campos das indústrias
fonográficas, editorial e televisiva; estas, por sua vez, recebem incentivos do governo por
serem canais de propagação de uma nação integrada – objetivo do novo regime –, instru-
mentos de segurança e controle e de centralização simbólica.

Reestruturado, é criado no MEC, o Departamento de Assuntos Culturais (DAC), que
tem papel executivo e que implementa, por exemplo, o Plano da Ação Cultural (PAC). O
plano é responsável por uma agenda extensa de eventos que contempla música, teatro, fol-
clore, circo, cinema e ainda o patrimônio e a capacitação de pessoal.

Em 1974, com Ernesto Geisel na Presidência e Ney Braga como Ministro da
Educação e Cultura, tem início um período de reformulações na área da cultura, como forma
de preservar os bens culturais do País e não permitir o enfraquecimento da identidade
nacional. Para isso, seria necessária a formulação de uma política específica que forma -
lizasse diretrizes governamentais de atuação.

Lançada em 1975, a Política Nacional de Cultura apresenta como seus fundamentos:
“1. uma política de cultura não significa intervenção na atividade cultural espontânea, nem sua
orientação segundo formulações ideológicas violentadoras da liberdade de criação que a
atividade cultural supõe. O governo brasileiro não pretende, direta ou indiretamente, substituir a
participação dos indivíduos nem cercear as manifestações culturais que compõem a marca
própria do nosso povo; 2. a política da cultura proporcionará as diretrizes básicas pelas quais
o poder público se propõe estimular e apoiar a ação cultural de indivíduos e grupos”.

Eram seus objetivos “o conhecimento do homem brasileiro e o teor da sua vida; a
preservação dos bens de valor cultural; o incentivo à criatividade; a difusão das criações e
manifestações culturais; e a integração Linguagens Artísticas”. Apresentava, ainda, como suas
Diretrizes gerais, segundo a PNC (1975):

1. o respeito às diferenciações regionais da cultura brasileira, oriundas da formação
histórica e social do País;

2. a proteção, a salvaguarda e a valorização do patrimônio histórico e artístico e
ainda dos elementos tradicionais geralmente traduzidos em manifestações folclóricas e de
artes populares;

3. o respeito à liberdade de criação;

4. o estímulo à criação nos diversos campos das letras, das artes e artesanato, das
ciências e da tecnologia, bem como a outras expressões do espírito do homem brasileiro,
visando à difusão desses valores através dos meios de comunicação de massa;

5. o apoio à formação de profissionais;

6. o incentivo aos instrumentos materiais, atuantes ou em potencial, para imprimir
maior desenvolvimento à criação e à difusão das diferentes manifestações da cultura, tendo-se
sempre em vista a salvaguarda dos nossos valores culturais, ameaçados pela imposição
maciça, através dos novos meios de comunicação, dos valores estrangeiros;

7. a maior aproximação da cultura brasileira com a de outros povos;

8. o desenvolvimento nacional não é puramente econômico, mas também sociocultural.
Ao MEC compete coordenar a ação do Estado através do CFC (normativo) e DAC (executivo).

É desse momento a criação da Fundação Nacional de Arte (Funarte) que visa inicial-
mente promover e desenvolver atividades que envolvessem música (popular e erudita) e
artes plásticas e visuais, atuando ao lado do Instituto Nacional de Folclore (INF); da
Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen); da Fundação do Cinema Brasileiro
(FCB); do Conselho Nacional de Cinema; do Conselho Nacional de Direito Autoral; do
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Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e a reformulação da Embrafilme (criada
em 1969).

Nesse mesmo ano, começa a funcionar o Centro Nacional de Referência Cultural
(CNRC), projeto não governamental que realizou pesquisas sobre a produção cultural
brasileira intencionando demonstrar as diferenças culturais regionais e que, pela primeira vez,
abarcava o conceito de bem cultural também como um patrimônio vivo, mutável, imaterial.
Pretendia criar uma rede de referências da produção cultural destacando seus processos e
peculiaridades de produção, inseridos em seus contextos sociais, com a intenção de pro-
mover o desenvolvimento autônomo dessas culturas espontâneas. Um de seus criadores,
Aloísio Magalhães, museólogo, artista plástico, designer gráfico (é dele a criação da identi-
dade visual da Petrobras, dos Correios, do cruzeiro novo para o Banco Central) será nomea-
do, em 1979, diretor do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O presidente Geisel estabelece um processo de abertura e transição para a democra-
cia, pensado e gerido em seus moldes. Seu mandato não é suficiente para a completa e efeti-
va passagem de regimes, que ainda tem continuidade com seu sucessor, general João
Figueiredo, quando se darão as maiores manifestações populares para o restabelecimento da
democracia, o movimento pela anistia com seu lema Anistia ampla, geral e irrestrita e o movi-
mento pelas eleições diretas, o Diretas Já!

Em 1979, é efetivamente implementada a Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC)
dentro do MEC, em substituição ao DAC, com atribuições de planejamento, supervisão e
coordenação da política cultural nacional formulada pelo CFC. Em 1981, a fusão da SEAC
com o renomeado SPHAN – Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional criava a
Secretaria de Cultura (SEC), para a qual Aloísio Magalhães foi escolhido secretário, per-
manecendo até 1982, ano de sua morte. Pela primeira vez, todos os órgãos da cultura são
vinculados a uma mesma instituição, a SEC. 

Em março de 1985, é criado o Ministério da Cultura, no governo de José Sarney. A
justificativa para sua separação da área da Educação seria, finalmente, possibilitar à cultura
ter uma política nacional própria, sólida e que acompanhasse a volta da democracia. 

O ministro da nova pasta é Celso Furtado, economista e intelectual, ex-diretor da
CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) entre 1949 e 1957, criador
da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) no governo JK, Ministro do
Planejamento em 1962, professor e acadêmico, escritor do consagrado Formação
Econômica do Brasil, cassado pelo AI-1, anistiado em 1979, Embaixador do Brasil junto à
Comunidade Econômica Europeia.

Em de 2 de julho de 1986, é elaborada e promulgada a Lei nº 7.505, primeira legis-
lação federal de incentivo fiscal à produção cultural. Sua origem está no projeto de lei n° 54,
apresentado pelo próprio Sarney em 1972, como senador, quando propunha “deduções do
imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas para fins culturais”.

Conhecida como Lei Sarney, estabelecia a relação entre poder público e setor privado
por meio da renúncia fiscal, na qual o primeiro abdicava de parte dos impostos federais devi-
dos pelo segundo. Como contrapartida, o setor privado investiria os recursos dessa renúncia
em produtos culturais. A ideia era não só estabelecer incentivos à cultura, mas, principal-
mente, propiciar o aumento da produção cultural para criar um mercado nacional e permitir a
inserção de novos atores no setor, inaugurando nova fase para a política cultural no Brasil.
Celso Furtado, redator da versão final do projeto de lei, a defende: “instaura profundas
mudanças, coerentes com o regime democrático, nas relações entre a sociedade e o Estado,
possibilitando o avanço do esforço coletivo de tomar a iniciativa do projeto cultural, mobilizar
recursos para a sua realização e fiscalizar a sua utilização”. Ainda segundo Furtado, a lei
auxi liaria na formulação de uma política cultural abrangente e previa que ela seria “capaz de
aliar a preservação da memória do passado às ideias renovadoras que, enriquecendo nosso
presente, comporão as bases da cultura do amanhã”.O
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Muito criticada pela não transparência na aplicação dos recursos, pelo possível privilé-
gio a algumas empresas e pela pouca promoção da democratização do acesso e da pro-
dução culturais, a lei contemplava ainda um Fundo de Promoção Cultural  (FPC), criado para
corrigir eventuais desvirtuamentos em sua utilização. O fundo também recebeu críticas, mas
foi utilizado, por exemplo, em um convênio firmado entre o Ministério da Cultura e a
Fundação João Pinheiro para financiar pesquisas sobre a economia da cultura, concluindo-se,
desde aquele momento, que havia poucas informações e dados sobre as atividades culturais
e que estas não eram consideradas atividades econômicas.

Promulgada em 1988, a nova Constituição diz, em seu Artigo 215: “O Estado garan-
tirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

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

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para
os diferentes segmentos étnicos nacionais”.

O governo que veio a seguir, comandado pelo presidente Fernando Collor de Mello,
promove diversas mudanças e, entre elas, a transformação do Ministério da Cultura em
Secretaria e o fechamento de diversos órgãos como Funarte, Fundacen, Fundação Pró-
Memória, Embrafilme, Fundação do Cinema Brasileira, Fundação Nacional Pró-Leitura, além
da extinção da Lei Sarney. Foram criados o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) e o
Instituto Brasileiro da Arte e Cultura (IBAC), este último com atuação nas áreas de música, dança,
ópera, teatro, circo, artes plásticas e audiovisuais e com uma redução radical de orçamento.

O segundo Secretário de Cultura desse período, Sérgio Paulo Rouanet, promulga, em
1991, uma nova lei de incentivo ao investimento em cultura, conhecida por Lei Rouanet, e que
apresenta três mecanismos de utilização: o mecenato, por meio de patrocínio e doação; o
Fundo Nacional de Cultura (FNC), por meio de convênios para projetos com menor possibili-
dade de obtenção de recursos e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart), que não
chegou a funcionar. No mecenato, as empresas patrocinam projetos previamente aprovados
usando parte de seu imposto de renda devido, podendo abater 100% de seu investimento ou
30% dele, dependendo do enquadramento em que o projeto patrocinado se encontra e que,
por sua vez, depende do segmento artístico a que pertence.

Com a renúncia de Collor, seu vice Itamar Franco assume a presidência e, entre outras
medidas, restabelece o Ministério da Cultura. Em 1993 é aprovada a Lei de Audiovisual,
voltada às produções cinematográficas que também proporciona, por meio de benefícios fis-
cais, o abatimento de 100% dos valores investidos aos patrocinadores e que possibilita nova-
mente o lançamento de filmes nacionais de longa-metragem. 

Em 1995, é eleito Fernando Henrique Cardoso, que aprova o “Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado”, documento justificado pela existência de uma “crise do
Estado” associada aos modelos de desenvolvimento adotados por governos anteriores, afir-
mando, ainda, que a desaceleração da economia e o processo inflacionário foram causados
por um Estado que não conseguiu atender às demandas sociais. Propõe, então, uma reforma
do papel do Estado no Brasil, com medidas voltadas para o mercado.

“Reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que
podem ser controladas pelo mercado. Daí, a generalização dos processos de priva-
tização de empresas estatais. Neste plano, entretanto, salientaremos um outro
processo tão importante quanto, e que, entretanto, não está tão claro: a descentra -
lização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não envolvem
o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o
caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos
esse processo de ‘publicização’” (Plano Diretor, 1995, p.18).
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Assim, apenas os setores considerados estratégicos e de atividades exclusivas são
mantidos como propriedade estatal. O setor dos serviços não exclusivos será transferido para
a forma de propriedade pública não estatal e o setor de produção será privatizado. 

Durante os oito anos de mandato de Fernando Henrique, o Ministro da Cultura é
Francisco Weffort e o lema deste período é “Cultura é um bom negócio”. Com a adoção do
modelo político chamado neoliberal, há significativa redução de políticas públicas voltadas à
área da cultura. Busca-se, assim, que o desenvolvimento da cultura se dê por meio da partici-
pação das empresas privadas, com patrocínios cuja contrapartida é o benefício fiscal.
Consequentemente, os recursos aplicados em cultura neste período são, quase em sua totali-
dade, apenas aqueles advindos dos obtidos com a utilização da Lei Rouanet. Isso permite que
a iniciativa privada adquira o poder de decisão sobre a destinação do dinheiro público para
a cultura, o que equivale a afirmar que o dinheiro é público, mas a decisão de onde e como
investir é privada. Para as empresas, inicia-se a fase de marketing cultural, que pode ser enten-
dido como estratégia de comunicação utilizada por organizações para favorecer sua
imagem e seu reconhecimento por públicos específicos, por meio de investimentos em ativi-
dades culturais, resultando na associação de sua marca a determinados artistas ou eventos.

Em 2003, o presidente eleito é Luis Inácio Lula da Silva, que convida o cantor e com-
positor Gilberto Gil para assumir o Ministério da Cultura. Gil tinha uma vida política pregres-
sa, como membro do Conselho de Cultura do Estado da Bahia, em 1979; presidente da
Fundação Gregório de Mattos, que funciona como uma secretaria municipal de cultura em
Salvador, em 1987; e vereador eleito para a Câmara Municipal de Salvador, em 1989.

Sua administração à frente do MinC começa por ampliar a definição de cultura que
será trabalhada e que passa a ser considerada em três dimensões: simbólica, social e
econômica. Também a diversidade cultural brasileira será entendida como um valor a ser
preservado e afirmado, e políticas concretas de apoio a essa diversidade são criadas.

Sobre o papel do Estado, Gil afirma, em seu discurso de posse, que a ele “não cabe
fazer cultura, mas, sim, criar condições de acesso universal aos bens simbólicos... propor-
cionar condições necessárias para a criação e a produção de bens culturais...promover o
desenvolvimento cultural geral da sociedade”. Na questão dos direitos, coloca o acesso à cul-
tura como um direito básico de cidadania, igualando-o aos direitos à educação, à saúde, à
vida num meio ambiente saudável.

A política cultural do Ministério da Cultura não é vista à parte da política governamen-
tal como um todo; espera-se que ela faça parte do projeto geral de construção de uma nação
“democrática, plural e tolerante”. Segue, assim, o lema da nova presidência: “Brasil, um País
de todos”.

Organizado em 2003, o Seminário Nacional Cultura para Todos é a primeira de uma
série de ações voltadas ao envolvimento dos cidadãos na avaliação e direcionamento dos
rumos das políticas culturais. Também são criadas as Câmaras Setoriais, organismos nos
quais os representantes de setores artísticos organizados, instituições e empreendimentos cul-
turais podem contribuir para o diagnóstico e avaliação dessas políticas.

Um dos exemplos das novas práticas ministeriais é o Programa Cultura Viva, expoente
da cultura entendida como promotora da cidadania. Idealizado em 2004 por Célio Turino, o
programa tem o objetivo de potencializar e fortalecer grupos e iniciativas culturais existentes,
ou seja, apoiar o que já vinha sendo feito, para melhorar e ampliar esse fazer. As organiza-
ções que recebem recursos do programa são chamadas Pontos de Cultura, e apresentam ca -
racterísticas únicas de estrutura física, programação e desenvolvimento de atividades.
Selecionados por editais públicos, foram aprovados 100 Pontos de Cultura em 2004, ano de
seu lançamento; em 2012, são 3.567. O programa sustenta-se em três pilares: autonomia,
protagonismo e empoderamento.

O programa é reconhecido por seus excelentes resultados, por um lado, mas, por
outro, percebe-se como a burocracia ministerial e a necessidade de uma profissionalizaçãoO
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maior, principalmente no que se refere à gestão por parte dos Pontos de Cultura, têm levado a
algumas diferenças que precisam ser equacionadas para que o programa sobreviva e
cumpra seus objetivos.

Pensando em sua dimensão econômica, a produção cultural passa a ser entendida
como uma das principais economias do País, fator de desenvolvimento e, no caso de uma cul-
tura diversificada como a brasileira, podendo ser usada como fator de diferenciação e de
competição, já estabelecendo aí sua inserção num contexto internacional.

Conectada à economia, a cultura deve utilizar-se dos investimentos provindos de go -
vernos, empresas, organizações não governamentais e cidadãos. O Ministério de Gil
entende o patrocínio empresarial como instrumento de relacionamento, de divulgação de pro-
dutos e serviços, de construção de marca ou de revitalização de identidades corporativas e
entende a utilização do benefício fiscal, mas quer estimular as empresas a também investirem
recursos próprios. Para isso, propõem repensar a lei de incentivo vigente, Rouanet, num
debate de alcance nacional, para corrigir suas distorções e apresentar soluções que permitam
“elevar os recursos, ampliar o alcance, democratizar o acesso e facilitar o uso por investidores
e produtores culturais, além de elevar o grau de qualidade dos projetos apresentados”.

Em 2006, é elaborado e encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei do
Plano Nacional de Cultura (PNC). A base para a construção das diretrizes de sua organiza-
ção e planejamento são as resoluções da 1ª Conferência Nacional de Cultura (CNC) realiza-
da em 2005. A elas, são incorporados resultados de pesquisas e encontros ocorridos entre
2006 e 2007, como o II Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas
Populares, o Seminário Nacional dos Direitos Autorais, o I Fórum Nacional de TVs Públicas e
o Seminário Internacional de Diversidade Cultural.  O PNC também foi aberto ao debate
público por meio de sua versão digital disponibilizada na página do MinC e da realização
de audiências públicas.

O Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) é criado em 2007 como órgão
colegiado do Ministério da Cultura para “propor a formulação de políticas públicas, com vis-
tas a promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil
organizada, para o desenvolvimento e o fomento das atividades culturais no território
nacional” e, assim, participar do processo de formulação e aprovação do PNC.

A partir de agosto de 2008, o Secretário Executivo Juca Ferreira, que esteve ao lado
de Gil desde o início de sua gestão, assume o cargo de Ministro da Cultura. Dá continuidade
ao trabalho realizando Seminários Regionais presenciais em várias regiões do País, além de
debates via internet, cujas contribuições derivadas de ambos são sistematizadas e acrescen-
tadas à redação do Plano Nacional de Cultura.

Na sua gestão, é lançado o Vale-Cultura (PL 5798/09), benefício destinado aos traba -
lhadores com carteira assinada, que recebam até cinco salários-mínimos e que dá direito a
R$ 50 por mês para a compra de  livros, CDs e DVDs ou, ainda, para assistir a um espetáculo de
teatro e de dança, filmes e circo. O projeto ainda está tramitando na Câmara dos Deputados.

Realizada em março de 2010, a II Conferência Nacional de Cultura mobiliza mais de
3.200 municípios e 225 mil pessoas para discutir prioridades na área da cultura e confirma
os principais conceitos e conteúdos do PNC.

Também em 2010, é enviado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
6722/2010 que institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura.
Em resumo, as principais mudanças da proposta dessa nova lei em relação à atual são: “reno -
vação do Fundo Nacional de Cultura (FNC), reforçado e dividido em nove fundos setoriais; a
diversificação dos mecanismos de financiamento; o estabelecimento de critérios objetivos e
transparentes para a avaliação das iniciativas que buscam recursos; o aprofundamento da
parceria entre Estado e sociedade civil para a melhor destinação dos recursos públicos; e o
estímulo à cooperação federativa, com repasses a fundos estaduais e municipais”. O
Procultura, em meados de 2012, ainda não está em vigor.
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Em 2 de dezembro de 2010, foi sancionada a Lei n. 12.343/10 – que institui o
Plano Nacional de Cultura (PNC) e cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores
Culturais (SNIIC). O PNC é reconhecido como um mecanismo de planejamento de políticas
públicas para médio e longo prazos. 

A partir de 2011, com a eleição para presidente de Dilma Roussef, é escolhida Ana
de Hollanda para o Ministério da Cultura, cantora e compositora, ex-chefe do setor musical
do Centro Cultural São Paulo; ex-Secretária de Cultura do município paulista de Osasco e
ex-dirigente do Centro de Música (Cemus) da Funarte. Em seu discurso de posse, ela sina -
liza os rumos que pretende dar ao MinC: “A criação será o centro do sistema solar de nos-
sas políticas culturais e do nosso fazer cotidiano. Por uma razão muito simples: não existe
arte sem artista.”

A nova Ministra inicia sua gestão com a recém sanção do Plano Nacional de Cultura,
que estipula 53 metas para o setor cultural, numa iniciativa de um projeto de longo prazo,
tendo como pontos principais a sustentabilidade e o planejamento. 

Em setembro de 2011, é apresentado pelo Ministério da Cultura o Plano da Secretaria
da Economia Criativa, e esta nova Secretaria é implementada em 2012. Em entrevista cedi-
da para a Fundação Verde, em 2 de fevereiro desse mesmo ano, a Secretária da nova pasta,
Cláudia Leitão, explica que “Economia Criativa é um conceito em construção, mas sabemos
que é a economia do intangível, do simbólico. Essa nova economia contempla os ciclos de
criação, produção, difusão, circulação/distribuição e consumo/fruição de bens e serviços
caracterizados pela prevalência de sua dimensão simbólica gerada por setores cujas ativi-
dades econômicas têm como processo principal um ato criativo, gerador de valor simbólico,
elemento central da formação do preço, e que resulta em produção de riqueza cultural”

O Plano é um documento que demonstra as intenções, políticas, diretrizes e ações no
campo da economia criativa brasileira de 2011 a 2014 e, em seu texto de abertura, é
assim definido: “Ele simboliza um movimento do MinC na redefinição do papel da cultura
em nosso País”.
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MAPA CONCEITUAL
Perspectivas que nortearam a pesquisa

Panorama Setorial
da Cultura Brasileira
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Panorama Setorial
da Cultura Brasileira

O conceito
de cultura, próximo ao

que entendemos hoje, teve sua
primeira definição formal em 1871, por

Edward Tylor. Nele, a cultura é entendida como um
conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e a capacidade e hábitos
adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O ambiente no qual a cultura
“acontece” também exerce influência direta no seu resultado. A partir dessa definição, pode-
se entender, também, que a cultura está presente em todas as atividades humanas e que
adquire diferentes significados de acordo com os diversos contextos em que é observada. 

Além de Tylor, muitos outros se dedicaram ao entendimento da cultura. Em seu livro A
ideia de Cultura, Terry Eagleton, filósofo britânico, observa que “cultura é considerada uma
das duas ou três palavras mais complexas de nossa língua, construída por diversas questões
filosóficas fundamentais, distintas conotações e variadas significações”. Para Françoise
Benhamou, professora e economista especializada em economia da cultura, é impossível pro-
por estatísticas, ou mesmo formular pesquisas sobre a cultura sem considerar sua imprecisão
conceitual. Ela ressalta ainda que o seu entendimento depende de um “grau de incorporação
de normas de comportamento”, reforçando que a compreensão da cultura requer, necessaria-
mente, a compreensão de seu contexto. 

É a partir do significado que a cultura assume em cada situação que se pode interpretar
sua função sociopolítica, o que confirma a ideia de que ela é um signo social. Uma série de
autores e pesquisadores do tema reforçam que a função da cultura ampliou-se, adquirindo
papéis nas esferas política e econômica. David Throsby, economista australiano reconhecido
por seu trabalho como economista da cultura, acredita em duas significações possíveis para a
cultura – uma que parte do princípio antropológico ou sociológico e considera as crenças, a
moral, os valores e os costumes de um grupo; e outra com orientação mais funcional, relaciona-
da a produtos, serviços e atividades que tenham sua essência ligada a aspectos artísticos e in -
telectuais. Para George Yúdice, professor e pesquisador do tema, a cultura tornou-se o centro
das atenções em razão do aumento da troca de bens simbólicos nos mercados mundiais.
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Se a modernidade começada pela Revolução Industrial, como sugere Eagleton, enten-
dia a diferença entre culturas, a localidade, a imaginação e a identidade cultural, “como
obstáculos para uma política de emancipação”, no mundo pós-moderno, da tecnologia da
informação, das ressignificações fronteiriças, essas mesmas estruturas conceituais passam a
apresentar a cultura como uma força politicamente relevante.

David Harvey, professor e geógrafo orientado a entender os problemas urbanos da
atualidade, argumenta que o pós-moderno pode ser levado em consideração para significar
um estágio descentralizado e diversificado no desenvolvimento do local de mercado; que
estes novos tempos apresentam uma ressignificação nos conceitos de tempo e espaço, o que
altera substancialmente os conceitos de cultura até então formulados.

O psicólogo especializado em trabalho e cultura, Pedro Bendassoli, e o engenheiro
especializado em administração de empresas e pesquisador das indústrias criativas, Thomaz
Wood Jr., sugerem em seu artigo Indústrias criativas e a “Virada Cultural” que no novo olhar
econômico e social proporcionado pela economia do simbólico, “a cultura aparece em uma
nova fronteira: cultura é produção individual e coletiva de significados – o termo que, ao que
parece, está rebatizando a nova sensibilidade em relação à cultura é o de indústrias criativas.”

Os bens simbólicos são entendidos como mercadorias que
carregam, além do valor mercantil, um determinado valor simbóli-
co. Sua natureza é compreendida a partir de duas realidades: a
do mercado e a da cultura, que associa a uma determinada mer-
cadoria com valor de uso um significado, uma representação; é a
categoria de bens que ganha distinção a partir do momento em
que se torna um signo, quando passa a representar um significado

maior do que apenas o bem material traz em si. 
Este entendimento está no centro da discussão mundial recente

sobre o que se convencionou chamar economia criativa.
A cultura trilhou um caminho que dificulta o entendimento de sua função

como fim; passou a ser meio, seja de melhoras das condições sociais – como se vê nos
entendimentos da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, em por-
tuguês, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
– seja como atributo de desenvolvimento econômico – assim como propõe a United Nations
Conference on Trade and Development, em português, Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em seus relatórios sobre economia criativa.
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Em Economia Criativa e Desenvolvimento Sustentável, Ana Carla Fonseca Reis, econo-
mista e pesquisadora especializada em indústrias criativas, considera que “embora a associ-
ação entre criatividade e produtos e serviços diferenciados não seja novidade, passou a rece-
ber maior atenção com o despontar de várias tendências paralelas, que se unem, reforçando-
se umas às outras”. A economia criativa vem sendo debatida sob perspectiva que considera o
capital intelectual como propulsor da economia, como potencial estratégico de desenvolvi-
mento econômico e social para países em desenvolvimento. 

Tal ideia é reforçada quando, em 2008, a UNCTAD lança o Relatório da Economia
Criativa. Esse relatório fornece evidências claras de que as indústrias criativas estão entre os
mais dinâmicos setores do comércio mundial, responsáveis pelo desenvolvimento econômico
atual, ainda concentrado na mão de países desenvolvidos. Porém, “apesar dos esforços para
diversificar suas economias, 86 dos 144 países em desenvolvimento ainda dependem de com-
modities para mais da metade de suas receitas de exportação”, segundo o relatório.

Em função do barateamento da tecnologia, proporcionado pelo desenvolvimento tec-
nológico desde a segunda metade do século XX, os processos produtivos e seus bens resul-
tantes perdem continuamente seu valor econômico. Dominar o processo produtivo não é mais
um diferencial competitivo, seja para as nações, seja para a economia. A informação e o co -
nhecimento ganham importância destacada e, como aponta Ana Carla em Economia
Criativa e Desenvolvimento Sustentável, surgem tendências que sinalizam a valorização da
criatividade humana no processo econômico, como por exemplo, “o advento da economia
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do conhecimento, a expansão da representatividade econômica das indústrias culturais e sua
circulação em meios digitais, a maior disponibilidade de tempo para lazer nos países desen-
volvidos, o acirramento da globalização, o declínio paralelo de algumas das tradicionais
locomotivas da economia e o fomento da visão transversal da cultura.”

The Creative Economy Report 2010 — Creative economy: A feasible development
option é o segundo relatório da UNCTAD, que apresenta as perspectivas das Nações Unidas
sobre o tema. Em relação ao estudo publicado em 2008, são muitas as novidades que
refletem uma nova realidade. Como informação central para seu entendimento, é apresenta-
da a recessão que a economia mundial enfrentou em 2008-2009, avaliada como a mais
grave em 70 anos. Tal crise, ainda segundo avaliação da UNCTAD, apontou as limitações
das políticas econômicas existentes, gerando a necessidade de reformas econômicas e finan-
ceiras profundas, que resultou na criação de novas estratégias de desenvolvimento e maior
equilíbrio entre mercado, governo e sociedade civil. 

Como explica Ana Carla no mesmo livro Economia Criativa e Desenvolvimento
Sustentável, “uma produção que valoriza a singularidade, o simbólico e aquilo que é intangí -
vel: a criatividade. Esses são os três pilares da economia criativa. Embora esse conceito venha
sendo amplamente discutido, defini-lo é um processo em elaboração, pois envolve contextos
culturais, econômicos e sociais diferentes”.

Segundo a UNCTAD, indústrias criativas são todos os ciclos que englobam a criação,
produção e distribuição de produtos e serviços que usam o conhecimento, criatividade e o
ativo intelectual como principais recursos produtivos; as que constituem um conjunto de ativi-
dades baseadas e focadas no conhecimento, mas não se limitando às artes, potencialmente
geradoras de receita do comércio e dos direitos de propriedade intelectual; as que compreen-
dem os produtos tangíveis e serviços intelectuais ou artísticos intangíveis com conteúdo criati-
vo, valor econômico e voltados para o mercado; são aquelas que estão na encruzilhada entre
o artesão, os serviços e os setores industriais; e, por fim, as que constituem um novo e dinâmico
setor no comércio mundial.

A ênfase nas indústrias criativas acontece a partir do entendimento da era da infor-
mação, como explica o sociólogo Manuel Castells, que estabelece a criatividade e o conhe -
cimento como a força motriz do desenvolvimento social e econômico. As indústrias criativas
sugerem, ainda, a necessidade de entendimento de uma visão econômica fundamentada
principalmente no bem simbólico. Para alguns autores, a indústria criativa compreende a
indústria cultural em suas atividades; para outros, os conceitos são sinônimos.



Entende-se, então, que o contexto dessas relações, a forma como elas são estabeleci-
das e como cada ator exerce o seu papel determinam o cenário da indústria. O fato de o con-
texto determinar a realidade das relações e estas, por sua vez, construírem o ambiente industri-
al permite inferir que os cenários das indústrias culturais são estabelecidos de acordo com va -
lores cultivados por seus atores. Isto configura muitas dúvidas quanto à Indústria Cultural
Brasileira mas, fundamentalmente, diante de poucas informações, elegem-se algumas dúvidas
como início desta discussão. Mapear qual o entendimento destes atores acerca de seus
papéis, como compreendem o papel dos outros atores e, consequentemente, como as
relações se estabelecem na Indústria Cultural Brasileira são os desafios que compõem esta
investigação.
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O economista britânico George B. Richardson,
na tentativa de explicar como as indústrias se organi-
zavam, foi pioneiro em considerar as relações esta -
belecidas como elemento de atenção.  Em 2002, faz
uma revisão de seu ponto de vista e inclui nesta visão a
busca do conhecimento entre os indivíduos de uma
comunidade como motivação para o desenvolvimento
de atividades empresariais e novas maneiras de agir, formando alianças por meio de redes
de cooperação. Estas redes, fundamentais na era da informação, têm como característica
central a agilidade e qualidade de informação e a confiança necessária a qualquer troca.

Assim, se a organização industrial pressupõe o encadeamento em rede, os produtos e
serviços da criatividade, bem como da cultura, são resultados de uma série de relações esta -
belecidas com objetivo de troca de conhecimento e confiança. Os atores de uma indústria que
troca conhecimentos como a da cultura, portanto, têm especialidades distintas, contendo cada
um deles, uma percepção e um entendimento distinto de seu papel na realidade social. Este
fato eleva a importância das interações entre os atores da indústria cultural na produção do que
o antropólogo Clifford James Geertz, em A Interpretação das Culturas, entende como “redes
de significação nas quais está suspensa a humanidade” e torna cada relação responsável pela
construção daquela determinada realidade social. 

Isso evidencia ainda mais a comunicação entre atores e destaca que seu papel deve
ser compreendido como fundamental nesta observação dos processos da indústria cultural.
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Na movimentação governamental, fica evidente a diretriz da oferta de incentivos fis-
cais para as indústrias criativas. Desde 1986, as indústrias culturais nacionais contam com o
incentivo governamental para seu desenvolvimento com a publicação no âmbito federal da
Lei Sarney (lei 7.505), e, depois, em 1991, a de sua substituta e atuante até hoje, a Lei
Rouanet (lei 8313). Sua operação revela diversas propensões em função da principal moda -
lidade de repasse de recursos públicos ser o incentivo fiscal. Este incentivo, no caso da Lei
Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, é nomeado de mecenato. 

O mecanismo de repasse previsto em lei é constituído, essencialmente, pelo trabalho con-
junto entre os responsáveis pela proposta do projeto artístico (em geral, artistas ou produtores),
chamados de proponentes de projetos, o governo e a iniciativa privada. De forma simplificada,
o governo aprova os projetos que cumprem com os requisitos previstos em lei apresentados
pelos proponentes e a iniciativa privada escolhe quais desses projetos receberão investimento.

Ainda no primeiro semestre de 2012, permanece em tramitação no Congresso
Nacional e no Senado o Projeto de Lei nº 6722/2010 que institui o Programa Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura, que deverá substituir a Rouanet.

Em setembro de 2011, Secretaria da Economia Criativa no âmbito do Ministério da
Cultura cria e lança seu plano de políticas, diretrizes e ações para o período de 2011 a
2014. Motivado pelo entendimento de que as transformações sociais, dos modos de pro-
dução e de consumo são potencializadas pelo conhecimento e pela criatividade, o plano tem
por objetivo institucionalizar a política para a economia criativa no Brasil, sendo norteada por
quatro princípios, a saber, diversidade cultural, sustentabilidade, inovação e inclusão social. 

O plano determina as funções da Secretaria, constituída no início da gestão em 2010,
e delibera sobre as estratégias e parcerias necessárias. Delibera, sobretudo, sobre as
instruções para cada base tática de constituição de seu pensamento. Como desafios da
economia criativa brasileira, são listados o levantamento de informações e dados da
Economia Criativa; a articulação e o estímulo ao fomento de empreendimentos criativos; a
educação para competências criativas; o desenvolvimento de infraestrutura de criação, pro-
dução, distribuição/circulação e consumo/fruição de bens e serviços criativos e, por fim, a
criação/adequação de marcos legais para os setores criativos. 

Dessa forma, entender o papel dos atores e sua compreensão deste cenário certa-
mente favorece e acresce dinâmica e alternativas de gestão para este novo olhar econômico.
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Observar o cenário da Indústria Cultural Brasileira por meio da perspectiva dos
atores da indústria da cultura é o objetivo central desta pesquisa. Se a cultura e a arte são,
neces sariamente, centradas no talento humano, em seus contextos e realidades, entender os
atores da indústria, seus papéis e perspectivas constitui o cenário na visão de quem faz cultura.
Para compor o ambiente desta investigação, portanto, é necessário compreender o papel de
cada ator e como se relacionam entre si.

A figura a seguir tem a intenção de representar simplificadamente quais são as rela -
ções estabelecidas entre os atores do setor cultural brasileiro. Na perspectiva proposta pelo
Panorama Setorial da Cultura Brasileira (PSCB), os atores do setor cul-
tural brasileiro podem ser entendidos por:

Agentes – responsáveis pela produção da cultura: artistas,
produtores e fornecedores de serviços;

Viabilizadores – concentram dois atores fundamentais: o
governo, responsável pelas políticas e financiamento do setor e
a iniciativa privada, com contribuições de financiamento e
parceria com o governo;

Difusores – contemplam todos os responsáveis pela distribuição
e divulgação dos bens e serviços culturais. Veículos de imprensa,
teatros, bibliotecas, aparelhos culturais, pontos de venda, críticos
etc. estão neste grupo;

Público – consumidores e beneficiados pelas atividades culturais.

Nesta pesquisa, os atores observados foram o governo, a iniciativa privada e os
produtores culturais, privilegiando a relação entre agentes e viabilizadores. Este recorte
foi estabe lecido para a coleta de dados, no intuito de compreender perfis e universos destes
atores e, consequentemente, apresentar evidências de como interagem entre si.

Desta forma, o PSCB foi construído a partir de três métodos combinados de pesquisa
de mercado e olhar editorial:

• Desk-research, contemplando pesquisas anteriores sobre cultura no Brasil e referên-
cias de países estrangeiros, com dados existentes entre 2007 e 2012;

• Pesquisa quantitativa, com produtores culturais em todo o Brasil;
• Pesquisa qualitativa, com decisores e investidores de cultura públicos e privados de
todo o País e, 

• Editorial, para deixar a leitura mais prazerosa e o material mais rico, foram
preparadas matérias jornalísticas ilustrativas que retratam algumas iniciativas e pers -
 pec tivas da cultura nacional.

Cada um destes métodos foi orientado por objetivos específicos, estruturados para
responder ao objetivo principal do PSCB. 

Como foi feito o
Panorama Setorial

da Cultura Brasileira
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Para o site Produção Cultural (www.producaocultural.org.br), produtor cultural
po de contemplar diversos significados e funções, sugerindo que “quem faz, pensa e mul-
tiplica a cultura brasileira” em diversas matizes pode ser entendido como “um produtor
de recurso, de talento, um autodidata, um gestor, um artista, um agitador, um aprendiz,
um empresário” entre outras caracterizações.

Desk-Research
A desk-research realizou o levantamento visando ao dimensionamento do setor. A cole-

ta dos dados foi traçada a partir da evolução histórica do tema no Brasil e características
sociodemográficas e comportamentais do consumo cultural no Brasil. Por meio de dados
secundários, com utilização de informações coletadas de livros, materiais técnicos e científi-
cos, websites, entrevistas e outros tipos de fontes, datadas entre 2007 e 2012.

Os conteúdos adotados foram selecionados a partir deconhecimentos empíricos e
científicos, produzidos por pesquisadores do mercado cultural e da academia. Adotou-se,
assim, materiais que forneceram desde a conceituação do termo “cultura”; passando por
diversas caracterizações possíveis da cadeia produtiva da cultura (no Brasil e em outros paí -
ses); da cultura digital; da indústria criativa; da qualificação e quantificação dos investimentos
em cultura no País envolvendo vários segmentos; do comportamento relativo ao investimento e
ao consumo cultural e, por fim, da geografia do consumo de cultura no Brasil. 

Uma vez coletados, os dados foram organizados e analisados, com a finalidade de
proporcionar reflexão complementar sobre os mais variados assuntos que envolvem a questão
setorial da cultura brasileira. Os resultados estão dispostos em todo o decorrer do Panorama
Setorial da Cultura Brasileira, fortalecendo as conclusões das pesquisas de campo.

Pesquisa Quantitativa
Quem é o produtor cultural e qual sua atuação no mercado de trabalho? Para respon-

der a estas dúvidas, a pesquisa quantitativa foi desenvolvida para compor o PSCB.

Na descrição sumária da Classificação Brasileira de Ocupações, produtores
culturais “implementam projetos de produção de espetáculos artísticos e culturais (teatro,
dança, ópera, exposições e outros), audiovisuais (cinema, vídeo, televisão, rádio e pro-
dução musical) e multimídia. Para tanto, criam propostas, realizam a pré-produção e
finalização dos projetos, gerindo os recursos financeiros disponíveis para o mesmo.”
Independentemente de suas tarefas, a classificação aponta ainda que estas “ocupações
não demandam nível de escolaridade determinado para seu desempenho, sendo pos-
sível que sua aprendizagem ocorra na prática.” Nesta mesma classificação, aponta-se,
ainda, como condições gerais de exercício da ocupação “o trabalho em atividades cul-
turais, recreativas, desportivas, em empresas públicas ou privadas, como empregados
ou prestadores de serviços. As habilidades de pesquisa, organização, supervisão e de
relacionamento interpessoal são importantes para o exercício das suas atividades, as
quais se desenvolvem predominantemente em equipes e em horários irregulares.”



500ENTREVISTAS

7.000NOMES
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O produtor cultural, portanto, está em um universo amplo, numeroso e de difícil mensu-
ração. Desta forma, a fim de acessar de maneira consistente este ator importante do setor cul-
tural e as mais variadas nuances e tonalidades de sua função no País, foram estabelecidos
alguns critérios para a seleção do universo da pesquisa quantitativa que compõe o PSCB. 

Pela atividade em todo o País da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a lei Rouanet, sua
importância nos últimos anos – já apresentada no texto O Brasil e a Cultura – foi considerada
como representativa para este estudo. Assim, a base nacional de proponentes disponibiliza-
da pelo Ministério da Cultura no sistema Salic.net foi eleita para a construção do universo da
pesquisa quantitativa. Esta base é formada por pessoas físicas e jurídicas que, em algum
momento, apresentaram um projeto cultural para avaliação e obtenção dos benefícios da lei,
consolidando, portanto, executores de projetos das mais diversas características. O universo
pesquisado considerou produtores culturais proponentes de projetos enquadrados na Lei
Rouanet, inscritos nos mecanismos Mecenato, Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Recurso
do Tesouro; com projetos apresentados entre 2007 e 2011; composto por pessoas físicas e
jurídicas. Tais critérios demonstraram um universo de 14.853 nomes no território nacional. A
base de dados da pesquisa foi construída por meio das informações do Salic.net durante o
período de 7 a 29 de abril de 2011. Ao todo, foram organizados em base 7.000 nomes,
considerados como o universo viável da pesquisa, ou seja, aquele que viabilizou o sorteio
da amostra.

Para o sorteio da amostra, considerou-se em proporção idêntica ao universo o
seguinte:

• Ano de entrada da solicitação de projeto;

• Estado de origem;

• Tipo de pessoa;

• Área cultural do projeto;

•Mecanismo da lei;

• Dados de acesso do proponente.

Para que se obtivesse um índice de confiança de 95% e uma margem de erro aceitá -
vel para mais ou para menos de 4,22%, correspondente ao universo viável, a pesquisa con-
siderou uma amostra de 500 entrevistas, realizadas por sorteio entre todos os contatos,
garantindo assim a aleatoriedade na escolha do entrevistado. Ainda foram estipuladas cotas
para tipo de pessoa (PF e PJ), estado e área cultural, para que o estudo tivesse representativi-
dade estratificada do universo selecionado.



Os mecanismos de apoio utilizados pelos proponentes entrevistados são Mecenato,
representando 86,2% dos entrevistados, Fundo Nacional de Cultura, 11,4% e Recursos do
Tesouro, 2,4%.

Mecenato Fundo Nacional de Cultura (FNC) 11,4%

Recurso do Tesouro 2,4%
86,2%

431 57
12
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83,4% 16,6%

417 83
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TIPO DE

PESSOA

Quanto ao tipo de pessoa, 83,4% dos entrevistados representavam pessoas jurídicas,
sendo o restante de pessoas físicas.

ANO
2007 2008 2009 2010 2011

25,2% 15,2% 18,4% 24,6% 16,6%

126 76 92 123 83

DO PROJETO

Perfil da amostra

Os entrevistados apresentaram projetos entre os anos de 2007 e 2011, distribuídos
na proporção do quadro abaixo.
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As áreas culturais dos projetos apresentados são Artes Cênicas (23,6%), Música
(20,2%), Artes Integradas (17,4%), Audiovisual (14,8%), Humanidades (8,6%), Patrimônio
Cultural (7,2%) e Artes Visuais (4,2%).

Arte Cênicas Audivisual 14,8%
Artes Integradas 17,4%

Música 20,2%

4,2% Artes Visuais
7,2% Patrimônio Cultural

12,6% Humanidades23,6%

118 101 87 74 63 36 21

MG 76
RJ 76
SP 74

SC 41
DF 39
RS 32
PR 27
CE 26
BA 26
PE 16
GO 13
ES 7
PA 6
PB 5
MT 5

MA 4
AM 4
AL 4
RO 3
RN 3
PI 3
MS 3
SE 2
AP 2
TO 1
AC 1
RR 146% 52%

226 274

Na distribuição dos entrevistados por Estado, assim como no universo, a maior parte
da amostra está no Sudeste do País, representando 46%, dos produtores que apresentam pro-
jetos ao Ministério da Cultura.

PROPONENTES

DISTRIBUIÇÃO POR

ESTADO

ÁREA CULTURAL
DOS
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Pesquisa Qualitativa
Da mesma forma que o entendimento nacional sobre a cultura e sua cadeia produtiva

necessitava conhecer os produtores, outro ator importante solicitou observação. O decisor e o
gestor dos investimentos em cultura no Brasil ganharam especial atenção do PSCB.

Conhecer políticas, motivações, processos, normas, valores etc. que interferem e orien-
tam o investimento em cultura no País foi o objetivo que guiou esta pesquisa. Para responder a
estes pontos, foram realizadas 40 entrevistas individuais em profundidade, com duração
aproximada de 90 minutos e uso de roteiro de entrevista por pesquisador. As entrevistas foram
realizadas presencialmente, no período de maio e junho de 2011, com decisores e pessoas
que participam da distribuição e destinação de recursos para o investimento em cultura, esco -
lhidas entre representantes do poder público, da iniciativa privada e, ainda, as denominadas
pela nossa coleta como empresas híbridas. As híbridas contemplam formas de administração
privada de empresa pública ou, ainda, aquelas que atuam no terceiro setor, ou seja, cons -
tituem empresas de capital privado com atividade fim destinada ao bem público.

A seleção qualitativa compreendeu os gestores e decisores do investimento em cultura
como os mais relevantes para este entendimento. Entendeu-se por gestor o executivo do board
estratégico que interfere nas diretrizes de investimento das organizações, sejam elas públicas
ou privadas. Considerou-se decisor o executivo com decisões operacionais que avalia quais
propostas serão financiadas pelas organizações a quais pertencem, sejam elas públicas ou
privadas. Para maior relevância da amostra, considerou-se, ainda, a abrangência territorial
das decisões destes executivos e o impacto financeiro deste investimento. 

As áreas de abordagem comuns para todos os respondentes foram o histórico de atu-
ação no investimento em cultura; compreensão do que é cultura e a visão sobre lei de incenti-
vo e todos os mecanismos. Com o setor público, conversou-se especialmente sobre como é
feito o planejamento do investimento em cultura; visão de política cultural; determinações e
hierarquia de decisão do investimento. Sistemas internacionais considerados exemplo tam-

Técnicas de análise dos dados

Para análise dos dados coletados na pesquisa quantitativa, foram utilizadas quatro téc-
nicas, a saber, análise descritiva de dados, a análise fatorial, análise de cluster e análise dis-
criminante.

A análise descritiva foi utilizada para analisar os dados resultantes da coleta amostral e
compreender as questões centrais da pesquisa. 

A análise fatorial é uma técnica que permite explicar o comportamento de um grupo de
variáveis por meio de suas correlações. Estas correlações entre as variáveis estabelecem
dimensões latentes comuns (ou seja, não observadas a priori), chamadas fatores. No
Panorama Setorial da Cultura Brasileira foi utilizada para compreender fatores não observa-
dos diretamente na pesquisa com produtores.

A análise de cluster, ou de agrupamento, é uma técnica multivariada que tem por obje-
tivo proporcionar várias partições na massa de dados, de tal forma que exista homogenei-
dade dentro de e heterogeneidade entre os grupos. Foi a partir desta técnica que foram con-
solidados os perfis de produtores culturais sugeridos.

A análise discriminante é a técnica de análise de dados que toma como base um con-
junto de variáveis independentes e classifica indivíduos ou casos em categorias ou classes
mutuamente exclusivas. Os objetivos cumpridos no Panorama Setorial da Cultura Brasileira
com esta técnica foram o de testar os grupos formados e o de avaliar a precisão da classifi-
cação estabelecida.
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Editorial
Para ilustrar a realidade nacional mapeada, PSCB traz, também, um olhar jornalístico,

com matérias divididas em:

Realidade nacional, que retratam a situação de alguns projetos inovadores, estruturas
e centros de promoção de cultura no País;

Entrevistas, com pesquisadores, acadêmicos e atuantes do setor cultural e

Um caso exemplo (Semana da Canção Brasileira), que fornece informações de como
o planejamento pode ser utilizado em um projeto cultural.

Setor Privado

Setor Público

Híbridos

17 entrevistas com gestores ou decisores de empresas de capital privado –
selecionadas a partir da representatividade qualitativa que apresentam para a
pesquisa – que sejam, ou tenham sido, patrocinadoras regulares de atividades e
eventos culturais em todo o País e com grande representatividade de investimento
por meio da Lei Rouanet.

19 entrevistas com entidades, empresas e órgãos da administração pública
que tenham atuação na área da cultura – as entrevistas aconteceram com
decisores e gestores de Secretarias de Cultura dos Estados Brasileiros, Autarquias
do Ministério da Cultura e empresas estatais selecionadas a partir da representa-
tividade qualitativa que apresentam para a pesquisa.

4 entrevistas – selecionadas a partir da representatividade qualitativa que apre-
sentam para a pesquisa – com empresas ou entidades que não estejam clara-
mente identificadas com o setor público ou com o setor privado exclusivamente, e
que representem amplamente os investimentos em cultura no Brasil.

Perfil dos entrevistados

bém estiveram na pauta destas conversas. Para o setor privado, as abordagens específicas
desenvolvidas foram sobre normas e valores que determinam a conduta e o comportamento
dos investimentos em cultura; o papel da iniciativa privada para a cultura no País; o papel da
cultura para a iniciativa privada e modelos de investimento considerados exemplares.

Tratamento e análise dos resultados

Para o tratamento e a análise do material coletado na pesquisa qualitativa, foi utilizada
a análise de conteúdo, uma técnica de tratamento e análise que tem por objetivo a descrição
do conteúdo manifesto na comunicação.

Na pesquisa qualitativa do Panorama Setorial da Cultura Brasileira foram sele-
cionadas as ideias mais presentes nas entrevistas e descritas nos resultados apresentados.
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Na trilha da Cultura
Diretor de Graduação
da Escola Superior de

Propaganda e Marketing,
Alexandre Gracioso conta

como a instituição tem
atuado na formação de

profissionais para o 
mercado da cultura.

Por Kassìa Cáricol
Foto: Paulinho de Jesus
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A fala calma e o tom assertivo demonstram que Alexandre Gracioso está entre aqueles
profissionais que já possuem bagagem suficiente para transitar com segurança em assuntos
variados. Graduado e doutorado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas, Gracioso tem grande parte da sua trajetória profissional dedicada ao mercado pu -
blicitário. 

A vocação tanto para a publicidade quanto para a academia vem de família. Ale xan -
dre é filho de Francisco Gracioso, antigo presidente da Escola Superior de Propaganda e Mar -
keting - ESPM, ilustre publicitário e autor de alguns dos mais importantes títulos da bibliografia
de referência da propaganda. 

Nesta entrevista, o diretor de Graduação de uma das mais respeitadas instituições de en -
sino do País, deu a sua visão e o posicionamento da ESPM sobre o mercado cultural brasileiro.
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PSCB - Você ocupa uma posição que o coloca diariamente em debate sobre os pro -
cessos de formação de profissionais das mais diversas áreas. Como você vê a qualifi ca -
ção do profissional que atua no mercado cultural brasileiro, mais especificamente do pro -
du tor cultural?

Alexandre Gracioso - O mercado da cultura vem crescendo qualitativa e quantitativa-
mente e as oportunidades de carreira na área também vêm aumentando ao longo do tempo,
tanto do ponto de vista do que a área comporta quanto do tipo de trabalho que essas pessoas
vão desenvolver.

Hoje, os profissionais de renome na área foram pessoas que se formaram na prática, a
partir das suas áreas de origem. Isso demonstra que existe, claramente, uma lacuna de capa -
citação formal para atuação nessa área.

Na ESPM, nós temos algumas atividades nessa área, mas são iniciativas que precisam
ser incrementadas. No curso de propaganda, por exemplo, temos uma cadeira voltada para
eventos que contribui nesta questão. Em design, na área de design editorial, temos design de
materiais culturais que também trabalha nessa área, mas nós não temos efetivamente, um eixo
de produção cultural nos cursos de propaganda e design. O que posso afirmar é que esses
vários elementos são a semente para um trabalho mais sofisticado e consistente para o futuro. 

PSCB - E você vê este trabalho mais sofisticado acontecendo em quanto tempo?
Gracioso - Acredito que isso vai ser desenvolvido em pouco tempo, porque percebe-

mos a demanda dos nossos alunos e a do mercado. Cada vez mais, um número maior de
estudantes quer atuar nessa área e nós já temos experiências interessantes para o desenvolvi-
mento de um trabalho mais consistente.

Como eu disse, não temos uma disciplina voltada diretamente ao segmento cultural na
graduação, mas este é um trabalho desenvolvido ao longo da faculdade. Nos cursos comple-
mentares e na pós-graduação, porém, a formação na área cultural já é uma realidade na
ESPM. Oficinas específicas de marketing cultural já existem desde 1998 na Escola e con-
tribuíram para a formação de muitos dos profissionais que estão hoje no mercado. Foram
cerca de 40 alunos em 50 turmas formadas. Ainda que na transversalidade, a ESPM sempre
teve essa preocupação. A escola nasceu no Masp, em uma lógica artística e isso é discutido
aqui há pelo menos 10 anos de forma clara.

Além disso, a Escola fornece um amplo espaço para a discussão de novos assuntos
porque este é o nosso perfil. Acreditamos que tudo o que é novo precisa de experiência e
fazemos muita coisa no sentido de inovação, pois é preciso inovar em novos mercados.

Eu vejo, porém, que temos um passo adicional a ser dado nesse momento: o de cons -
truir uma trilha específica de formação para a cultura e tenho certeza de que tal passo será uma
contribuição importante para os estudantes e para a sociedade. Tudo começa por meio de ini-
ciativas localizadas que vão acontecendo aqui e ali, tomando espaço dentro da Universidade,
gerando demanda dos alunos, até a conquista de um espaço formal. 

PSCB - Algumas instituições já possuem algum tipo de formação no segmento cul-
tural, mas não existe ainda um modelo de capacitação consensual entre essas poucas
ofertas. Como você visualiza isso acontecer na ESPM? Por quais caminhos?

Gracioso - Acho que por ser uma área recente, as escolas estão procurando seus cami -
nhos. Conhecemos a demanda, sabemos que a área e os profissionais vêm se sofisticando,
mas ain da não existe um corpo de conhecimento sobre esse trabalho que permita desenvolver
um programa mais uniforme entre as instituições. 

É diferente e quando observamos a disciplina do Marketing, que tem publicações so -
bre o tema desde a década de 1940. Hoje quem quer desenvolver um programa, um eixo deN
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capacitação em Marketing, tem 70 anos de reflexão e de prática a respeito disso. 
Isso não existe na área cultural. Assim, as escolas estão procurando seus caminhos de

acordo com o que elas absorvem do mercado e isso acontece a partir do contato com os profis-
sionais, com as empresas, com as agências e com os órgãos governamentais. Desses encon-
tros é que saem os inputs e é junto desses players que vamos buscar informações para estruturar
esse conhecimento.

PSCB - Hoje temos um cenário de um profissional que busca se qualificar pela sua
atuação e que tem dificuldade de encontrar capacitação formal e de qualidade na sua
área. Do outro lado, está o investidor, que são as grandes corporações, e que lida diaria-
mente com esses profissionais sem essas bases de formação. Como você analisa essa
relação?

Gracioso - Não sei se eu estaria sendo justo em dizer que esse profissional está corren-
do o mesmo risco que as ONGs sérias correm, que é o de serem nivelados por baixo. Nor -
mal  mente é isso o que acontece quando não se tem critérios de avaliação do trabalho que
está sendo feito.

PSCB - Qual a sua visão sobre os mais convencionais mecanismos de investimento
em cultura no Brasil?

Gracioso - Eu levantaria talvez a questão de como no Brasil é difícil investir em qualquer
coisa. Além, é claro, de um outro ponto principal, que é a falta de reconhecimento da impor -
tância desses investimentos. Não existe nenhum benefício para aquele que se dispõe em colo-
car dinheiro do seu próprio bolso para investir em cultura.

É o mesmo caso da educação. Não existe nenhum benefício para alguém que queira
investir em escolas. Temos como referência nessa área os investimentos privados em universi-
dades nos EUA, que talvez seja o país mais bem sucedido nesse quesito. Acredito que por um
lado, isso se deva aos costumes do Brasil, mas principalmente pela falta de incentivo.

PSCB - Mas não podemos nos esquecer das grandes corporações que utilizam me -
canismos de lei de incentivo que possuem a sua contrapartida. E este é o principal meca -
nismo de investimento cultural no Brasil.

Gracioso - Infelizmente, acho que se as leis de incentivo não existissem, nem o que te -
mos hoje seria feito. Talvez devêssemos discutir se o escopo previsto na lei Rouanet deva ser am -
pliado de forma que pudesse prever outros tipos de investimento e de contrapartida. Afinal, o
aspecto financeiro é importante em qualquer lugar e vai ser sempre argumento de negociação.

Do outro lado, as empresas brasileiras só têm utilizado esse tipo de investimento pra aju-
dar a criar sua imagem de marca, fazer o branding da empresa de dois ou três anos para cá.
A falta de valorização deste investimento por parte das próprias empresas, muito se dá em
razão do público brasileiro não perceber o valor destas ações. As pessoas não se dispõem a
optar por marcas que investem em cultura, em detrimento das que não investem. 

PSCB - Você coloca um cenário de falta de valorização do investimento em cultura
tanto pelo público consumidor quanto pelas empresas que não veem esse investimento co -
mo benefício na construção de sua marca. Do outro lado, falamos de um crescimento do
mercado cultural e de um processo de profissionalização dos profissionais desta área. A
mudança deste cenário, então, seria uma questão de tempo?

Gracioso - Acho que as empresas vão olhar esses benefícios de construção de imagem
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com mais atenção na medida em que os consumidores valorizarem isso. Vou usar como exem-
plo o movimento verde. Na medida em que os consumidores passaram a exigir produtos com
selo de origem – ou outras coisas nesse sentido – as empresas começam a dar mais atenção
para esse tipo de oferta. Na medida em que os consumidores demonstrarem na boca do caixa
que estão mais dispostos a consumir produtos e serviços de empresas que investem em cultura,
elas vão olhar para esta questão de forma diferenciada.

No entanto, acredito também no papel do profissional de cultura, que deve estar atento à
construção social da sua profissão. Este profissional também tem papel determinante neste pro -
 cesso de despertar a consciência do público brasileiro para a importância desse investimento. 

PSCB - Estamos falando, então, em formação de plateia, de público apto a consu -
mir cultura, que enxerga nisso valor e importância. Essa formação passa por vários pon-
tos de contato, desde o ambiente e os estímulos familiares e passa também pela formação
acadêmica desse sujeito. Como a ESPM atua neste sentido de formação de público con -
 sumidor de cultura, de despertar isso nos alunos?

Gracioso - A Universidade é mais uma peça de um quebra cabeça que começou lá na
casa do aluno. Infelizmente, no Brasil, nós concorremos com cerca de 18 anos de história em
que isso foi, normalmente,  negligenciado. 

Chamou minha atenção uma pesquisa divulgada esse ano pela Organisation for
Economic Co-operation and Development, em português, Organização para Cooperação e
De  senvolvimento Econômico (OCDE), no contexto de uma prova mundial chamada de Pro -
gramme for International Student Assessment, em português Programa de Avaliação Inter -
nacional de Estudantes (PISA)1, que avaliou cerca de 45 países.

Nesta prova, eles mediram algumas variáveis de cada país e uma delas era quantos
livros a família tem em casa. Os países onde as famílias têm mais livros eram Coreia e Luxem -
burgo, onde o número passava da casa da centena. O Brasil estava entre os últimos cinco
países, na conta de menos de 10 livros por família.

Voltando para a questão da nossa contribuição para a formação de um cidadão con-
sumidor de cultura, nós somos mais uma peça de um quebra cabeça que começou com uma
família que valoriza pouco a cultura. Onde a escola também pouco expõe a cultura para essa
criança ou adolescente. Quando ela chega à Universidade, tudo isso está in place e a
Universidade tem que trabalhar com esse histórico. 

Entre as ações que a ESPM desenvolve nesse sentido, eu destacaria o trabalho feito
pela ESPM Social, que não é um trabalho somente cultural, mas também um trabalho de res -
pon s  abilidade social que acaba trabalhando a cultura e a exposição dos alunos a novas reali-
dades. 

Eu falaria também do esforço que fazemos nos dois primeiros anos do curso de Pro pa -
ganda durante os quais trabalhamos intensamente a construção de repertório. Esse é o momen-
to em que exigimos o máximo que conseguimos para que o aluno leia, pesquise e busque mate-
riais aos quais ele ainda não foi exposto. O mesmo acontece nos demais cursos, nos quais esse
repertório universitário é trabalhado nas disciplinas, cobrando uma dedicação dos alunos pra
que levem a sério os seus cursos. 

Nós somos totalmente conscientes da necessidade de reforçar esse repertório cultural
dos nossos alunos, trabalhamos isso dentro das disciplinas com uma cobrança bem acima da
média. 

1 O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (em inglês: Programme for International Student Assessment - PISA)
é uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar, realizado pela primeira vez em 2000 e repetido a cada
três anos. É coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), com vista a
melhorar as políticas e resultados educacionais.N
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PSCB - Além da falta de profissionalização, um dos maiores problemas do mercado
é uma dificuldade na seleção de verbas. Porque a verba é pública, mas destinada diante
de uma perspectiva privada. Normalmente, essa verba é determinada pelo departamento
de Marketing das empresas. Então, a maior aproximação do mercado cultural é com a
cadeira de marketing e ela é utilizada em um contexto equivocado. Diante disso, como
conciliar a visão social com a visão econômica, que é necessária para qualquer instituição
do segundo setor?

Gracioso - Eu destaco um reforço ainda maior para o despertar de uma consciência
mais responsável nos nossos alunos. Hoje nós temos uma disciplina chamada Res pon -
sabilidade So cial, mas nós já começamos a ver o dia em que ela não fará mais sentido como
disciplina individual, pois está sendo discutida em todas as outras. Faz parte do nosso dia a dia
a formação de um profissional socialmente responsável.
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O produtor cultural
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O Brasil é um País multicultural. Sua grande extensão territorial abriga os mais diversos

ritmos, sons, cores, cheiros, formas de fazer e de pensar. A cultura brasileira, rica por essência

e de natureza generosa, também é manifestada nas artes de forma intensa e rica.

O produtor cultural – função ainda não muito bem explicada ou compreendida, de

abrangentes facetas e múltiplas nuances – é tão diverso quanto a cultura que ele produz. 

Se ora é profissão idealizada, ora necessita de um tônus de realidade para existir. Mas

afinal, nestas variadas atribuições, formas de fazer e pensar, quem é este produtor cultural

brasileiro?

Desde questões muito simples até as mais elaboradas, o Panorama Setorial da Cultura

Brasileira foi em busca de um perfil, tanto demográfico quanto comportamental, destes atores

fundamentais para o setor cultural brasileiro.

Vamos conhecê-lo?



De 41 a 50 anos

De 31 a 40 anos

De 19 a 25 anos

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

De 26 a 30 anos

Mais de 60 anos

%
92 25 30 23 12

De 51 a 60 anos
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Perfil geral do produtor cultural brasileiro

No total da
população brasileira,
49% são homens.

Gênero

Gênero X Área Cultural

Faixa etária

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

ARTES
CÊNICAS

118

285 215

52% 48% 52% 48%

MÚSICA

101

68% 32%

ARTES
INTEGRADAS

87

AUDIOVISUAL

74

60%

HUMANIDADES

63

65% 35%

PATRIMÔNIO
CULTURAL

36

44% 56%

ARTES
VISUAIS

21

38% 62%

57%
43%PRODUTORES

CULTURAIS

Sexo 
masculino está

mais fortemente presente
no Audiovisual e, principalmente,

nas Humanidades
e Música.
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89% dos produtores, independentemente

do gênero, estão acima de 31 anos

65% acima de 40 anos

40%

Sexo 
feminino se 

destaca
em Patrimônio Cultural

e Artes Visuais.



Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

TOTAL MULHERES HOMENS

BASE 500 215 285
% % %

Doutorado 2 3 1
Mestrado 3 4 3
Especialização 15 18 14
Superior completo 57 60 54
Médio completo 17 12 21
Curso Técnico 4 3 4
Fundamental II 1 1 1
Fundamental I 1 – 1

Como em outras profissões, as mulheres são
maioria na graduação e na pós-graduação.
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Ainda que a alta escolaridade seja um destaque, daqueles que têm ensino superior,

apenas 17% dos produtores culturais têm formação educacional
específica, ou seja, cursos superiores relacionados às artes ou à produção cultural. Destes,1% é
formado em cursos de produção cultural, apesar da oferta destes cursos ser recente

(as primeiras iniciativas datam do final dos anos 90) e ainda muito tímida (cursos de bacharelado e
tecnológicos oferecidos, em 2011, por 8 faculdades, segundo Ministério da Educação).

Escolaridade

tem formação superior,
enquanto apenas 7,9%
da população brasileira

tem esse tipo de
formação.

(IBGE, Censo 2010)

Produtores têm alto nível educacional
para a média brasileira.

77%

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base curso superior 386 

Nos 83% restantes, constata-se
diversidade de cursos mas, claramente,
os produtores culturais brasileiros 
com formação superior vêm da área
de Humanas (66%), ou seja, mais de
50% dos produtores culturais brasileiros.

17% dos cursos estão
relacionados com a área

Música 5
Artes Cênicas 3
Artes Plásticas 2
Cinema/ TV 2
Produção Cultural 1
Outros 4

Comunicação Social 13
Administração de empresas 10
Educação/ Pedagogia/ Psicologia 9
Jornalismo 6
Direito 5
Filosofia/ História/ Geografia 5
Ciências Sociais/ Sociologia 4
Letras 4
Arquitetura 3
Turismo 2
Relações Públicas 1
Gestão Pública 1
Arqueologia/ Museologia 1
Serviço Social 1
Fisioterapia 1
Outros 17



Negociais e
não criativos

Não negociais
mas criativos

Não negociais
e não criativos

Negociais
e criativos
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FOCO
14 17 35 34

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011
Base curso superior 386

Em outra perspectiva de avaliação desta formação acadêmica, pode-se sugerir que
os cursos concluídos pelos produtores culturais não têm foco em abordagem de negócios.

Aproximadamente
2/3 dos produtores

culturais com formação superior
fizeram cursos não

relacionados a
conhecimentos

negociais/gestão.

Esta categorização, proposta na análise do conteúdo das respostas dos produtores,
relacionou os descritivos de cursos disponíveis no site do MEC e as características necessárias
a um gestor da indústria criativa. Nesta abordagem, entende-se por

Cursos superiores com conteúdo relacionado à
exper tise de negócios e com conhecimentos sobre as áreas da indústria criativa.

Cursos superiores com conteúdo relacio -
nado à expertise de negócios, porém sem conhecimentos sobre as áreas da indústria criativa.

Cursos superiores sem conteúdo rela-
cionado à expertise de negócios, porém com conhecimentos sobre as áres da indústria criativa.

Cursos superiores sem con -
teúdo relacionado à expertise de negócios e também sem conhecimentos sobre as áreas da
indústria criativa.

NEGOCIAL/CRIATIVO

NÃO NEGOCIAL/CRIATIVO

NEGOCIAL/NÃO CRIATIVO

NÃO NEGOCIAL/NÃO CRIATIVO

Fonte: Categorias sugeridas pelas autoras com base em DCN's (MECLegis, Ministério da
Educação, 2012) e em Classificação das Indústrias Criativas (UNCTAD, 2008:14).

14% dos produtores com 
formação superior têm formação 
que contempla conhecimento de 
gestão e domínio do conteúdo da 
área cultural (museologia, 
comunicação social, gestão cultural
etc.). Os produtores com formação
superior das áreas de artes cênicas 
e de música apresentam índice 
menor neste tipo de formação
(7% e 6%, respectivamente),
assim como os que atuam nas
regiões Norte e Centro Oeste (8%).

%
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36.042

Cursos diretamente relacionados à produção
cultural, gestão cultural e gestão criativa.

Cursos relacionados com as áreas da
economia criativa, como arquitetura, design.

Cursos relacionados a áreas
da cultura diretamente.

GESTÃO

CULTURA

CRIATIVIDADE

Fonte: Categorias sugeridas pelas autoras com base na pesquisa por cursos
de graduação, Sistema E-MEC, Ministério da Educação, 2011.

Dados do Ministério da Educação de 2011 mostram a flagrante desvantagem dos cur-
sos orientados para os setores criativos (12% da oferta) com vocação para gestão (3% do
total) em relação aos não criativos (88%).

No Brasil são oferecidos

cursos de formação superior

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nas categorias sugeridas e pesquisa por
cursos de graduação, Sistema E-MEC (Ministério da Educação, 2011).

Tipo de curso Número de cursos %

Negocial/Criativo 1.102 3

Não Negocial/Criativo 3.303 9

Não Criativo
(negocial + não negocial) 31.637 88

Entende-se por 
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Eterno aprender
Ilana Goldstein destaca os

principais pontos do processo de
formação do gestor cultural.

Por Kassìa Cáricol
Foto Christian Strube
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Ainda não reconhecida formalmente como profissão, a atividade do gestor cultural é
mais um dos assuntos indefinidos na cadeia de processos culturais do País. De um lado, parte
dos profissionais não encontra um mercado estruturado, nem condições de trabalho ade-
quadas, e vai dançando conforme a música. De outro, estão aqueles que buscam se profis-
sionalizar e encontrar caminhos que façam do mercado da cultura um universo mais equilibra-
do e justo.

Formada em Ciências Sociais, com Mestrados em Mediação Cultural na Sorbonne e
outro em Antropologia na USP, e Doutorado na mesma área, Ilana Seltzer Goldstein é uma
pro fissional híbrida neste mercado cultural de tantas facetas. Ora focada no mundo acadêmi-
co, ora voltada à elaboração e produção de projetos culturais, analisa o atual cenário da cul-
tura do Brasil e traça um panorama sobre o perfil e a formação do gestor cultural. 

"Carro Planta". Instalação coletivo BiJaRi, Virada Cultural, São Paulo - 2010.
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PSCB - Como você analisa o atual momento do que temos e do que entendemos
por políticas culturais no País?

Ilana Seltzer Goldstein - Acho que tivemos conquistas inegáveis nas últimas duas
gestões do Ministério da Cultura, como a organização das conferências municipais e estadu-
ais de cultura e a própria ampliação do conceito de cultura, que passou a ser considerada em
sua dimensão antropológica mais ampla. Polêmicas à parte, consolidamos a ideia de que o
Estado deve buscar critérios e desenhar programas de forma estratégica, não bastando imple-
mentar leis de incentivo fiscal. Tenho observado atentamente a nova gestão de Anna de
Hollanda e espero que as coisas se encaminhem bem. 

Agora, política cultural, no sentido pleno da expressão, é uma coisa muito nova no
Brasil. Desde a criação do SPHAN, nos anos 1930, que depois virou IPHAN, ocorreram inicia-
tivas pontuais. Mas pensar em políticas culturais enquanto conjunto articulado, pautado em con-
ceitos e metodologias claros, com preocupação de continuidade e considerando os direitos cul-
turais dos cidadãos me parece algo recente – na verdade, ainda em vias de consolidação. 

Por outro lado, é preciso lembrar que políticas culturais não são construídas apenas a
partir do Estado. Segundo a definição de Teixeira Coelho, em seu Dicionário Crítico de Polí -
ticas Culturais, ela se aplica também a outras organizações da sociedade civil, como os insti-
tutos e fundações empresariais ou mesmo grupos artísticos independentes. 

De fato, de uns anos para cá, temos assistido à criação de muitas entidades do chama-
do terceiro setor, voltadas para a atividade cultural. Porque encontramos dois tipos de iniciati-
vas: as que têm a arte ou a cultura como finalidades em si mesmas e as que usam a arte e a
cultura como meios para atingirem outros objetivos – geração de renda, melhoria da quali-
dade de vida, por exemplo.

PSCB - E você acredita que, mesmo com uma grande quantidade de programas
que têm a cultura como meio e não como fim, conseguiremos alcançar um modelo ideal
no cenário cultural?

Goldstein - Acho que devemos ter as duas modalidades ao mesmo tempo. Iniciativas
que utilizam a cultura e a arte como ferramentas têm méritos em termos de desenvolvimento
local. De alguma maneira, plantam a sementinha das práticas culturais em novos públicos. 

Para que haja pesquisa formal, experimentação e para que ocorram avanços em ter-
mos estéticos, não basta fomentar iniciativas de “inclusão” por meio da cultura e da arte. Este
é um aspecto que, inclusive, me preocupa um pouco. 

Os Pontos de Cultura, por exemplo, compõem um programa interessante, que teve o
mérito de construir uma rede a partir das bases, de buscar olhar o que a sociedade já estava
fazendo, para o Governo apoiar. O problema é que quando se prioriza a produção cultural
amadora ou tradicional, fica faltando, no outro polo, fomentar os profissionais das artes, aque-
les que têm uma formação erudita ou que estão realizando as pesquisas e propondo ino-
vações estéticas.

PSCB - Falando deste profissional de formação erudita, onde e em quais condições
ele está hoje, na cadeia da cultura?

Goldstein - Está caçando editais públicos. Ou está torcendo para continuar com seu
patrocínio no próximo ano. Neste cenário, a sua pesquisa e a produção de novos espetáculos
ou de novas exposições está sempre em risco, dependendo muito desses editais. É preciso sorte,
empreendedorismo e talento artístico para continuar. Na dança, por exemplo, dois exemplos
dessa combinação são o Grupo Corpo, de Minas Gerais, e a Companhia Quasar, de Goiás. 

Um modelo ainda novo são os sites chamados crowdfunding. Quando você tem um
projeto e não tem de onde tirar verba, disponibiliza os custos deste projeto em um site e os sim-E
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patizantes do seu projeto podem doar dinheiro. Tem havido experiências de captação bem
sucedidas neste modelo.

Mas a verdade é que nenhum desses caminhos dá estabilidade para o profissional
das artes. O que acontece é o ator ir dar aulas de inglês ou o artista plástico começar a traba -
lhar em uma empresa de design porque teve filhos. Isso é uma pena, porque se interrompem
os processos de pesquisa. Talvez tivéssemos que lutar por bolsas para esses profissionais
como existem para os cientistas.

PSCB - E quais seriam os caminhos, na sua opinião, para diminuir as valas exis-
tentes nesses processos?

Goldstein - Os programas de residência que já acontecem nas artes plásticas poderiam
ser expandidos para as outras linguagens artísticas. Neles, você financia um artista por um
determinado tempo em um outro país para que ele possa desenvolver um processo criativo.

Outra alternativa, como já disse, seria pensar em bolsas, que hoje existem somente para
artistas que estejam desenvolvendo mestrado ou doutorado. Penso em um sistema paralelo fora
da carreira acadêmica. Claro que tudo precisaria resultar em um trabalho concreto e público,
pressupondo um compromisso, assim como o pesquisador acadêmico precisa defender a sua
tese. A Ana Letícia Fialho, amiga e gestora cultural, lembrou-me outro dia das bolsas Vitae, que,
dos anos 1980 até 2004, fomentaram a criação artística, em diversas áreas, por períodos de
6 a 12 meses. 

PSCB - Gostaria da sua opinião sobre o processo de profissionalização do gestor
cultural.

Sou otimista a este respeito. Tenho percebido que, ano após ano, chegam mais alunos
interessados, que buscam ampliar seu repertório, que frequentam atividades culturais, que
estão tentando se instrumentalizar. 

Além disso, as possibilidades de formação do gestor cultural vêm se multiplicando. Em
2001, não encontrei opções no Brasil e fui fazer minha pós-graduação na França. Hoje, ao
menos em São Paulo, existem vários cursos livres e especializações, especialmente no setor
privado – o Centro Universitário Senac, a Fundação Getúlio Vargas, a PUC, o Itaú Cultural e a
Universidade Cândido Mendes, por exemplo.

A própria mudança de termos indica uma maior reflexão sobre a prática. Iniciei minha
carreira no SESC, onde eu era uma “animadora cultural” e, embora tenha aprendido muito ali,
confesso que achava esse termo super esquisito – até porque, às vezes, eu não estava animada
(risos)! Hoje em dia, quando falamos de “gestor cultural” ou de “mediador cultural”, estamos
nos referindo a um profissional com visão macro e estratégica, de um lado, e capacidade de
viabilizar a aproximação entre obras e públicos, de outro lado. Alguém que alia competências
de planejamento com sensibilidade.

De modo geral, tenho visto nos meus alunos o desejo de pensar sobre o papel da cul-
tura, as dinâmicas e as políticas culturais. Eles se interessam em entender como os projetos se
relacionam, de que maneira os projetos e programas podem ter impactos de longo prazo na
sociedade. Este é o profissional que eu chamaria de gestor cultural.

PSCB - Você traçou um panorama que revela um despertar de interesse pela cultu -
ra, que tem acontecido por meio de movimentos, tanto dos profissionais da cultura, quan-
to do meio acadêmico. Seguindo seu pensamento, cada um tem buscado seu es  pa ço e
vem construindo uma cadeia mais consolidada e profissionalizada. Onde entra o Go -
verno neste contexto?
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Não acho que ele entre como agente principal, embora haja iniciativas nesse sentido.
Eu mesma tive bolsa do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno -
lógico) para fazer a pesquisa de campo do meu Doutorado, que trata da comercialização da
pintura de povos aborígenes australianos. É claro que foi um processo um pouco demorado e
burocrático, mas eu consegui, sem colocar dinheiro do meu bolso, estudar um fenômeno que
pode eventualmente inspirar políticas públicas para as culturas indígenas ou mesmo para os
artesãos aqui no Brasil.

Tenho a sensação de que houve também um aumento de interesse por parte dos pes -
quisadores na universidade. Antropólogos, sociólogos e profissionais de comunicação estão
desenvolvendo pesquisas que têm a ver com a organização e produção da cultura. 

Do outro lado, os profissionais da cultura perceberam que os projetos funcionam me lhor
quando eles estão bem preparados. Quando sabem usar ferramentas de planejamento e de
avaliação. Quando dominam os conceitos de cultura, capital cultural ou democratização cultu -
ral. Quanto melhor fundamentado for o seu projeto, o seu programa, mais chance de sucesso.
E isso não é só slogan. Estive envolvida, por exemplo, na exposição Interativa Terra Paulista,
que ficou em cartaz no SESC Pompeia, em 2005, levando uma visão crítica e acessível da
história do Estado de São Paulo ao grande público. O que garantiu uma captação de recursos
relativamente fácil foi a qualidade dos projetos, sua consistência teórica e sua clareza
metodológica. O reconhecimento disso tem acontecido entre os próprios profissionais da
gestão cultural. Hoje em dia, você abre novos cursos e as turmas lotam. Não falta público.

PSCB - E, novamente, voltamos à velha questão: como o Estado atua em relação a
isso?

Acho que ele tem feito algumas coisas. Por exemplo, quando oferece capacitação pela
TEIA (nota do editor: a Teia é o encontro nacional dos Pontos de Cultura, e também encontros
regionais das entidades que integram o Programa Cultura Viva) para os Pontos de Cultura, está
tentando fazer isso. Nas reuniões municipais e estaduais de cultura de que participei, a re da -
ção de propostas de políticas públicas pelas pessoas presentes foi precedida de palestras com
profissionais experientes e pensadores da cultura. Agora, se você me perguntar até que ponto
as capacitações estão funcionando, eu não sei. 

De qualquer forma, não acho que o que existe seja suficiente. Onde estão os cursos pú -
bli cos de graduação em gestão cultural? Existe uma única graduação no Sudeste, na Uni ver si -
dade Federal Fluminense, em Rio das Ostras, que se chama Produção Cultural. Na Univer sida -
de Federal da Bahia, em Salvador, há um programa multidisciplinar chamado “Cultura e Socie -
dade”, com Mestrado e Doutorado, dentro da Faculdade de Comunicação; na USP, pes quisas
de pós-graduação sobre ação cultural são desenvolvidas no programa de Ciências da Infor -
mação, junto com Biblioteconomia, se não me engano. 

Enfim, no geral, não temos muitas instituições universitárias que achem que essa é uma
profissão que mereça investimento, sobretudo no nível da graduação. E, do ponto de vista dos
órgãos públicos voltados à cultura, seus orçamentos costumam ser inferiores aos das demais
áreas. O que eu vejo são iniciativas pontuais do Estado, mas certamente ele ainda não levou
isso às últimas consequências. 

PSCB - O que você acredita que ainda falta na formação do gestor cultural?
Goldstein - Os profissionais precisam ser mais híbridos e devem circular entre a pes qui sa

e o lado prático da produção cultural. Devem ter repertório, estar antenados e saber usar os con -
ceitos. Saber escrever, saber pensar sobre os problemas contemporâneos, entender o que es tá
acontecendo na sociedade brasileira e no mundo globalizado. Para isso, precisam estudar. 

Outro aspecto que vale observar em relação ao gestor é a especificidade da formaçãoE
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desse profissional. Ao contrário de muitas outras, ela não se dá, necessariamente, no começo
da carreira. Isso faz com que as turmas em sala de aula sejam muito ricas, pois você encontra
pessoas de várias idades, a maioria já com experiência, o que traz uma maturidade inte  lectual
bacana aos cursos. Deparo com alunos que nunca colocaram um projeto na Lei Rouanet, mas
também com pessoas que capitanearam iniciativas importantes e são meus colegas em outras
faculdades.

PSCB - E o que você considera ser mais importante neste processo de profissiona -
lização do gestor cultural?

Goldstein - A formação do gestor cultural não passa apenas pela educação formal.
Nas aulas, o aluno pega referências de filmes, livros, dicas de eventos. Mas tem uma parte do
trabalho que ele precisa fazer sozinho. Pode se colocar uma meta como, por exemplo, um nú -
mero de espetáculos que verá no mês, um número de livros que vai ler por ano, os eventos de
bienais e lançamentos que vai frequentar. Isso faz parte da formação.

O que torna mais difícil, porém muito mais interessante a formação do gestor é o ca -
ráter interdisciplinar. Isso porque a gestão cultural não é uma ciência, uma disciplina – e sim,
uma área de atuação que precisa de subsídios conceituais e ferramentas que vêm de diversos
campos. 

Quando falamos em teoria da cultura, por exemplo, podemos buscar elementos da So -
 ciologia, da Arte, da Antropologia, dos Estudos Culturais. É necessária, também, uma noção
de Direto, para falar de direitos autorais, de Economia para saber trabalhar com demanda e
indicadores. Alguns conhecimentos em Administração para saber fazer um planejamento e
uma avaliação de resultados. Não existe um livro ou uma faculdade que reúna tudo isso. É um
mosaico de saberes. A formação é trabalhosa, mas também fascinante. 

Com raras exceções, esta não é uma área onde o profissional vai ganhar muito di -
nheiro, mas terá um grande prazer intelectual. Trabalhamos com uma quantidade de fontes de
conhecimento inesgotável. A formação do gestor cultural nunca termina, porque novas cor-
rentes artísticas, novos formatos, novas polêmicas e novas leis estão sempre surgindo.
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Remuneração

Variabilidade de renda

Mesmo com alta escolaridade, para a maioria dos produtores a remuneração é variá -
vel e não provê suas necessidades.

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

Minha remuneração é fixa
como produtor contratado

Minha remuneração é variável,
por trabalho realizado

Não tenho remuneração como produtor cultural

Não respondeu

Minha remuneração é fixa como produtor independente

72 14 7 34

A maior variação de remuneração foi percebida nas atividades dos produtores de
Audiovisual, em que 86% declaram ter remuneração variada por trabalho realizado. Já
dos produtores dedicados ao patrimônio cultural, apenas 46% afirmam ter a renda depen-
dente de trabalhos realizados.

Rendimento do produtor cultural é dependente de outras atividades

37% vivem exclusivamente do trabalho como produtor cultural

63% dependem de remuneração advindas de outras atividades, sendo que
77% destes obtêm 50% ou mais de sua renda destas outras atividades.

48% dos produtores não se
concentram apenas em sua

atividade como produtores para
garantir seu rendimento médio

Este cenário garante
o desenvolvimento de
uma atividade de
forma profissional?
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Tempo de experiência

Salário médio mensal
individual da população

com nível superior é
de aproximadamente

R$ 3.600,00 segundo IBGE 

86,6% dos produtores
culturais mencionam ter
renda individual acima
de R$ 2.501,00

A renda média do produtor brasileiro apresenta maior concentração na faixa
entre R$ 5.001,00 e R$ 8.000,00.

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

Até R$ 2.500,00    8%
17,2% De R$ 2.501,00 a R$ 5.000,00

21,2% De R$ 8.001,00 a R$ 12.000,00

5,4% Não quero responder

De R$ 5.001,00  a R$ 8.000,00    38,8%

Acima de R$ 12.000,00    9,4%

O produtor cultural tem experiência média de 14,5 anos de profissão

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

1/3 destes produtores também já viajaram para o exterior a trabalho e,
neste caso, a maior tendência também se concentra nas Áreas Visuais:
metade dos profissionais já levaram algum trabalho para fora do País. 

Viagens
O produtor cultural em atividade circula pelo País. Segundo responderam para o

Panorama Setorial da Cultura Brasileira, 82% viajaram a trabalho pelo Brasil recentemente
(nos 12 meses anteriores a responderem a pesquisa).

Verificou-se:

MAIOR tendência a viagens em produtores das regiões N/CO (87%)
e nas áreas Artes Visuais (90%) • Artes Cênicas (86%) • Humanidades (86%)

MENOR tendência foi detectada na área de Patrimônio Cultural (64%).

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

acima de
11 anos de
experiência

54%

Até 1 ano
2%  

De 2 a
5 anos

18% 26% 18% 14% 10% 6% 6%

De 6 a
10 anos

De 11 a
15 anos

De 21 a 
25 anos

De 16 a 
20 anos

De 26 a 
30 anos

Acima de 
31 anos

(POF 2008/2009) (Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500)
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Internet

dos produtores costumam
navegar na Internet

98%

Notebook e desktop são os
principais meios de acesso

%
Notebook 82
Desktop 73
Celular 39
Netbook 17
Ipod 9
Tablets 8

Utilizam muitos sites,
entre os favoritos estão

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011 / Base 500 / Respostas Múltiplas

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011 / Base 500 / Respostas Múltiplas

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011 / Base 500 / Respostas Múltiplas

%
Google 44
MinC 37
Facebook 23
UOL 18
Terra 15
Globo 13
Youtube 10

Possuem conta em diversos serviços on-line/mídia social  média de 4 contas por produtor.

Usam a Internet para inúmeras atividades e como ferramenta de trabalho

Em menor
intensidade,
utilizam as
mesmas

atividades para
uso pessoal

E-mail 96%
Sites de busca 94%
Fazer cotações 77%
Assistir a vídeos 66%
Redes sociais 66%
Portais 62%
Baixar vídeos/fotos 57%
Skype 50%
MSN 46%
Postar mensagens em fóruns 37%
Blogs 21%
Criar comunidades 20%

Facebook 72%
Google 69%
Youtube 48%
Grupos de e-mail 46%
Orkut 46%
Twitter 43%
Fóruns 25%
Blogs 21%
Linkedin 20%
Flickr 9%
Slideshare 4%

Dois mais utilizados
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Ingresso na atividade

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011 / Base 500 / Respostas Múltiplas

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011 / Base 500 / Respostas Múltiplas

Para se preparar produtor não teve oportunidade de realizar cursos,

como de gestão, pois são recentes as ofertas de cursos no sistema educacional.

Porém, não demonstra grande interesse em buscar cursos para se atualizar.

O ingresso na atividade da produção cultural é fundamentalmente motivado
por oportunidades surgidas, ou seja, não planejado. Oportunidades ofe -
recidas pelo mercado, pelo ofício de artista (ser ou querer ser artista e estar num grupo de artis-

tas), por desejo pessoal.

* Vêem a produção como meio de se expressarem
** Encaram a produção como meio para se tornarem artistas

A formação não
específica e o não

planejamento torna a
atuação do produtor
cultural vulnerável

Necessidade de
profissionalização

A preparação para o exercício da atividade de produtor é feita com a prática
e experiência Espaço aberto para as improvisações.

Como os produtores ...

se preparam se atualizam

95% 74%

54% Envolvimento com artistas
ou grupo de artistas 53%

46% Cursos de
especialização/cursos livres 36%

%
Surgiu a oportunidade de começar a produzir 64
Sou artista e, por conta disso, me tornei produtor 47*

Ser produtor é um meio para conseguir
atingir minha vocação (ator, músico, cantor, ...)

31**

Influência de amigos que são produtores/artistas 25
Pertenço a um grupo artístico que precisava de um produtor 25
Tive influência da minha família de artistas 19

Aprendizado/experiência
adquirida na prática
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A casa das crianças
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No interior do Ceará, a Fundação Casa Grande
reúne pesquisa, cultura e gestão e leva educação

para crianças de várias idades.

Por Renato Pezzotti • Fotos: Paulinho de Jesus



Assim que você chega à Fundação Casa Grande, em Nova Olinda, interior do Ceará,
é logo recebido por uma criança de seis anos, muito bem uniformizada e com uma função mais
do que clara. “O senhor quer conhecer a Fundação ou o museu? Meu nome é Yasmim e eu sou
guia da Casa Grande”. E foi exatamente assim que a Casa Grande surgiu. 

Nascida para ser um museu com um selecionado acervo arqueológico e mitológico
da Chapada do Araripe, coube às crianças da cidade a função de divulgar, cuidar e expor a
história da região. Além do memorial, o espaço hoje é constituído por uma cozinha industrial,
grande playground, DVDteca,  gibiteca, lan-house, salas de estudo e de arqueologia, estúdio
de rádio e TV e um teatro para 100 pessoas.

A Fundação nasceu em 1992, quando o arqueólogo Alemberg Quindins voltou à sua
cidade natal e viu a casa que fundou a cidade abandonada. Catalogando lendas da região
do Cariri desde 1985, ao lado de Rosiane Limaverde, os dois decidiram transformar o
espaço num museu, onde fotos e histórias da “antiga civilização” pudessem ser preservadas.
“As lendas serviam para a gente compor as músicas, além de começar a construir novos instru-
mentos. Ela ressurgiu assim. A casa é o motivo para a Fundação e dentro dela a história é con-
tada de trás para frente”, conta Quindins. 

O motim
Depois de o local ser reformado, o memorial foi aberto para a visitação pública com

apenas três funcionários. Em pouco tempo, ela foi tomada pelos pequenos. “Abrimos com um
vigia, uma recepcionista e uma pessoa que fazia a limpeza. As crianças brincavam pelas ruas
da cidade e tomavam bronca das pessoas por fazerem muita algazarra. Assim, vinham para
cá e faziam campeonato de bila (bola de gude), pião, de macaca (amarelinha). E nossa
história começa assim: com as crianças tomando conta da casa – da porta para dentro se via
ciência e da porta para fora era a vez das brincadeiras”, relembra Alemberg.

Pouco a pouco, as crianças começaram a ganhar responsabilidades dentro da
Fundação: um era o diretor de pesquisa (que explicava como funcionava a Casa Grande) e
outro era o diretor de cultura (organizava os jogos e as brincadeiras). Nasciam assim os três
pilares da organização, que são mantidos até hoje: pesquisa, cultura e gestão. “A ideia ini-
cial era montar um quadro de funcionários para atender as pessoas. Mas os pequenos
começaram a tomar conta disso. Houve um ‘motim’ na Fundação e as crianças roubaram a
instituição para eles”, brinca Quindins.
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Em busca de apoio
Quem primeiro notou o trabalho realizado em Nova Olinda foi a Unicef. “A gente

tinha uma amplificadora de rádio – porque o sistema da cidade era do meu pai. Um dia,
recebemos o José Paulo Araújo, oficial de comunicação da organização, que viu nosso tra -
ba lho e achou interessante apoiar nossa iniciativa. Assim surgiu nosso projeto de co munica -
ção”, relembra.  “Sobrevivemos cinco anos com R$ 200,00 por mês – metade meu e ou tra
metade de uma médica da cidade. Pobreza parece coisa antiga, mas não é”, reforça
Alemberg.

O Instituto Ayrton Senna teve papel importantíssimo na consolidação da Fundação. Foi
ele quem deu noção de sistematização e consolidação do que era uma ONG para os admi -
nistradores da Casa Grande. De R$ 200, a Fundação passou a arrecadar R$ 7.500 por mês
e começou a construir sua história. “No início, Viviane Senna acolheu a gente como filho”,
reforça o diretor da instituição. 

Mas foi a socióloga Violeta Arraes, falecida em 2008, ex-secretária de Cultura do
Ceará e irmã do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, a grande divulgadora da
Fundação entre os políticos e artistas. Em 1997, numa das primeiras temporadas do programa
Brasil Legal, da Rede Globo, a apresentadora Regina Casé esteve na cidade e, assim, divul-
gou um pouco mais o trabalho da turma de Alemberg. 

Mesmo com isso – e sendo um dos homenageados do Prêmio Transformadores, da Trip
Edi tora, em 2010 – a Fundação nunca conseguiu um patrocinador do setor privado. Ques -
tionado se se preocuparia com a interferência de algum apoiador, Alemberg é enfático. “Não
negaria nada. Eu toparia na hora. É que não aparece mesmo. Os meninos, antigamente,
ficavam descalços o dia todo, até que o Ministério do Turismo bancou o uniforme”, conta.

De 2010 e 2012, a Fundação se manteve com pouco mais de R$ 70 mil anuais, prove-
nientes de doações, recursos próprios e convênios com a Prefeitura Municipal de Nova Olinda.
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Saber comunicar
Por que a gente não faz uma TV? Samuel Macedo, que cresceu no quintal da

Fundação, deu a ideia. Por meio de um projeto com a Secretaria de Cultura do Ceará, que
doou alguns equipamentos, a Casa Grande lançou sua TV, com programas próprios. Até que
uma equipe de um canal de televisão apareceu por lá, para mostrar o que os meninos
andavam fazendo. O resultado não poderia ser mais desastroso. 

“A Globo veio aqui e fez uma matéria. O pessoal descobriu, a Anatel veio e lacrou
nossa emissora”, comenta Alemberg. “Estamos tentando nos regularizar. O processo está há
sete anos no Ministério das Telecomunicações e não temos resposta. Já conversei com dois
ministros, tudo já foi feito e até agora nada. A nossa preocupação é que um político opor-
tunista pegue a concessão pra ele”, reforça.

A saída para os meninos foi criar o programa “100 Canal”, brincando com o lendário
Canal 100. Antes da programação da Fundação, que recebe peças de teatro, shows e
filmes, o trabalho é exibido para a população. “O Banco do Nordeste viu nossos produtos e
começou a pedir que enviássemos material. Hoje a gente faz dois programas para eles, trans-
mitidos na TV corporativa. Com o Canal Futura foi a mesma coisa. Também produzimos duas
matérias para eles”, explica Quindins. 

A principal missão da Fundação tem sido levada ao pé da letra. A “formação educa-
cional de crianças e jovens protagonistas em gestão cultural por meio de seus programas” é
sucesso. Os Laboratórios de Conteúdo e Produção, que envolvem aulas de informática, edu-
cação patrimonial, rádio, editora e teatro, desenvolvem atividades de complementação esco-
lar para as crianças da cidade. 
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“Houve um ‘motim’
na Fundação e as

crianças roubaram a
instituição para elas.”

Alemberg Quindins

20 anos de Casa Grande
Em 2012, a Fundação comemora 20 anos de sua criação, motivo de muitas come -

morações. Sobreviver por tanto tempo não é fácil em circunstâncias amenas, quem dirá diante
das tantas batalhas que o grupo enfrenta diariamente. 

Uma festa com o apoio cultural do Banco do Nordeste do Brasil por meio do Centro
Cultural de Juazeiro do Norte-CE, está sendo preparada. A Fundação pretende promover o
encontro entre a religiosidade e a cultura popular com a renovação do Coração de Jesus e
apresentação dos grupos de tradição da cultura popular com degustação de comidas típicas.

Ainda como parte das comemorações, um livro sobre a Casa Grande e a região do
Cariri será lançado com o apoio do Ministério do Turismo do Brasil, além da estreia do
espetáculo vídeo musical “A Casa”, estrelado pelo grupo de músicos da instituição A Banda.



Para o mundo
A Casa Grande tem realizado eventos anuais em sua sede. “O primeiro foi um encon-

tro sobre arqueologia. O segundo foi de turismo social de base comunitária. O terceiro foi um
sobre arte de países de língua portuguesa. Em 2010, tivemos um encontro de história em
quadrinhos. Em 2011, realizamos o festival de música ibero-americana (com a presença do
cantor Manu Chao, que conheceu a instituição em 2005). Em 2012, faremos um encontro de
arte da África. Em 2014, nossa ideia é trazer os maiores nomes do cinema mundial para cá.
É o mundo dentro de Nova Olinda”, explica o arqueólogo. 

Com a visita de professores, acadêmicos e turistas, a economia da cidade, a mais de
500 quilômetros de Fortaleza, segue aquecida. Para isso, foi fundada a Coopagran -
Cooperativa Mista dos Pais e Amigos da Casa Grande, formada pelos pais dos meninos e
meninas que fazem parte da Fundação. A cooperativa produz e comercializa artesanatos e
gerencia o receptivo turístico do local, principalmente nas pousadas domiciliares e serviços de
transporte. A próxima iniciativa será o lançamento do programa “Amigos da Casa Grande”,
que terá como objetivo ampliar o número de pessoas físicas que realizam doações para a
Fundação.

A mais recente  da Fundação é nada menos do que com o Futebol Club Barcelona,
que vai reformar o campo de futebol da cidade com o objetivo de capacitar crianças, utilizan-
do o esporte como ferramenta de desenvolvimento humano. “Hoje temos gente morando no
Rio de Janeiro, em São Paulo e até na Europa. E tem uns que estão aqui em Nova Olinda
mesmo, e que se tornaram grandes professores”, facilita Alemberg, ao englobar todos os “ex-
casagrandenses”.

Os projetos da Fundação já rodaram o mundo. “O primeiro menino nosso a sair do
País foi assistir à Copa do Mundo de 98, na França. Outro foi para Nova York, a convite da
ONU. Eu já fui para Moçambique e Angola, replicar a iniciativa da rádio e para Portugal,
por causa da arqueologia. Já fomos para a Itália, Espanha e para a Alemanha, onde fizemos
uma parceria com a Fundação Pina Bausch. A próxima será com a Universidade de Berkeley,
nos Estados Unidos, na área de música”, enumera, sem fim, Alemberg. 

O mundo já descobriu Nova Olinda. O Brasil, ainda não.
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Teatro Violeta Arraes - Engenho de Artes Cências
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Conhecimento de conceitos
Sabe-se que a evolução dos setores de atividade, especialmente da indústria da cul-

tura, depende do reconhecimento de oportunidades e de um conhecimento adequado dos
conceitos inerentes à atividade. Novos conceitos ainda não foram assimilados pelos produ-
tores culturais.

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500
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Produtor Cultural

Mercado Cultural

Direito Autoral

Propriedade Intelectual

Indústria Criativa

Economia da Cultura

Economia Criativa

Copyright

Creative Commons

Cidade Criativa

Copyleft

43066

83557

93754

2103949

25 33933

24 24826

25 84225

37 132723

47 162116

39 173311

52 22179

Conceitos que estão sendo recentemente incorporados pela indústria cultural
são desconhecidos pela maioria

Necessidade de ampliar e aprofundar o conhecimento

A participação em fóruns e cursos são essenciais para desenvolver o
conhecimento destes conceitos. 

Conhece muito Conhece Conhece pouco Não conhece

A prática é percebida como suficiente para
preparação e atualização. A oferta de cursos e

fontes de informação têm que superar esta barreira.

(%)

Veja esses
conceitos

no glossário
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O “faz tudo”

Mais da metade dos produtores já realizou produções de teatro, música popu-

lar, artes plásticas e eventos literários.

Apesar de estarem mais focados na própria área, os produtores realizam
também produções em outras áreas: é o “faz tudo” 

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500/Respostas múltiplas
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Artes 
Música

Artes
Audiovisual Humanidades

Patrimônio Artes
Cênicas Integradas Cultural Visuais
(118) (101) (87) (74) (63) (36) (21)

% % % % % % %
Artes Cênicas
Teatro 88 57 74 42 - 64 57
Dança 56 50 58 - - 64 -

Música
Música popular 51 88 68 - - 64 -
Música instrumental - 90 - - - 61 -
Música erudita - 73 - - - - -

Audiovisual
Cinema - - 41 90 - 42 -
Multimídia - - 42 53 43 53 -

Humanidades
Livros/Eventos literários 51 42 55 42 89 67 67

Patrimônio Cultural
Restauro e Manutenção
do Patrimônio - - - - - 72 -

Acervo para museus - - - - - 61 -
Artesanato - - 48 - - 47 -

Artes Visuais
Artes plásticas/Exposições - - 63 54 60 83 76
Fotografia - - 54 53 54 61 52



Para 17%
dos produtores não
há necessidade de
formação/cursos

Como o trabalho do produtor cultural poderia ser melhorado?

74

Desafios e oportunidades

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500/Respostas Múltiplas

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011
Base 500/Respostas Múltiplas

Evidencia-se que os produtores necessitam de um melhor
preparo profissional.

Vários são os desafios da produção cultural no País. A profissionalização
das equipes e a aprovação de projetos junto a investidores, públicos ou

privados, foram as mais citadas pelos produtores.

Quais são as dificuldades encontradas no seu trabalho? (%)

Profissionalismo das equipes envolvidas num projeto cultural 50

Ser bem relacionado para conseguir aprovar projetos (investidores) 42

Formatar projetos culturais de acordo com os requisitos
das leis de incentivo e editais do governo 39

Ter um bom projeto que desperte o interesse do patrocinador 38

Conseguir locais de apresentação para as produções culturais 30

Coordenar as pessoas que estão trabalhando num projeto 26
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Melhorar
conhecimento

• Como é o processo de
escolha de projetos

• Como se dá a liberação de verbas

• Sobre as expectativas dos
empresários/gestores das áreas

culturais

• Leis

Processo de
especialização

• Cursos de capacitação
envolvendo leis, gestão

financeira, de produção e
captação de recursos

• Congressos

Meios
tradicionais e digitais

• Ampliar fontes de
informação sobre eventos,

patrocinadores e
fontes bibliográficas

Prática/
experiência é a
variável mais
relevante

Maior
integração entre eles

• Compartilhar
experiências

• Acervo de trabalhos
já realizados
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O produtor cultural é um profissional que se for-
mou na prática. A recentidade do entendimento da
função como profissão ainda não permitiu que fossem
tangibilizadas (para os produtores) em forma de currícu-
lo as habilidades necessárias para o exercício desta
atividade. As dimensões da profissão necessitam, em
geral, de conhecimentos centrais, ou seja, os eixos prin-
cipais de conhecimentos necessários ao exercício da
profissão, e os de interlocução, aqueles que favorecem
a integração e a valorização da profissão no ambiente
econômico de uma organização social.

Percebe-se que a composição da profissão de
produtor cultural em seu eixo central de conhecimento,
as artes, se resolveu bastante bem na prática. Isso faz os
produtores acreditarem que a experiência prática que
têm é suficiente para exercer esta profissão.

Por outro lado, as dificuldades que narram
enfrentar e o conhecimento que declaram ter, demons -
tram claramente uma falha nos conhecimentos de inter-
locução necessários ao exercício econômico da profis-
são. 17% dos produtores culturais declararam não ter
nenhum tipo de necessidade de conhecimento para
favorecer seu trabalho. Porém, a mesma proporção
(17%) dos produtores afirma que têm consciência da
necessidade deste tipo de conhecimento (gestão, por
exemplo). Já 8% acreditam que a educação formal
resolveria esta situação.
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A energia de um 
corpo celeste
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A inquietude de um grupo de bailarinos no centro do Brasil e o
desenvolvimento de um projeto autoral colocou a Quasar Cia. de Dança

entre os mais importantes grupos de dança contemporânea mundial.

Por Kassìa Cáricol • Fotos: Paulinho de Jesus



Investigar novas formas de manifestar a arte. Descobrir outras linguagens e caminhos
para viver a dança contemporânea. Esse foi o impulso que motivou um grupo de bailarinos
goianos a fundar a Quasar Cia. de Dança no final dos anos de 1980. Recém saídos do grupo
Energia e liderados por Henrique Rodovalho e Vera Bicalho, alguns jovens iniciavam um movi-
mento de profissionalização no centro do País, região sem nenhuma tradição na dança. “O
que existia em Goiânia era academia para filha de madame e moças que buscavam fazer
atividade física antes do casamento”, brinca Rodovalho, coreógrafo e fundador do Quasar.

Este grupo iniciou um trabalho mais profundo de pesquisa e investigação, buscando
referências que tivessem mais o perfil daqueles bailarinos. Logo a primeira coreografia com
cerca de dez minutos criada por Henrique, ainda em caráter experimental, transformou-se na
primeira de uma série de montagens. O nome do espetáculo, Asas, não podia ser mais apro-
priado para um grupo que buscava voar por conta própria e tinha como principal característi-
ca uma inquietude por fazer coisas novas. A falta de uma tradição local em dança contem-
porânea, que poderia ser encarada como um empecilho inicial contribuiu muito para a for-
mação da identidade da companhia. Não ter a influência dos grandes centros urbanos fez
deste um projeto autoral que comemora mais de 20 anos de existência.

Identidade e reconhecimento
As coreografias que levaram a Quasar ao sucesso surgiam de experimentações.

Rodovalho, que tem formação em Educação Física e fez oficinas de teatro e de mímica, bus-
cou nessas linguagens e em uma profunda pesquisa existencial do corpo e da alma, elemen-
tos que trouxeram riqueza e inovação aos espetáculos. “Com o passar do tempo, essas expe -
rimentações foram se tornando mais conscientes e mais claras para o grupo. Com isso, fomos
aprimorando cada vez mais nosso trabalho”, explica. Foi assim também com o humor, que em
diferentes níveis é um elemento sempre presente nos espetáculos da Quasar. Segundo
Rodovalho, esse foi um fator de importância para a aceitação imediata e grande poder de
comunicação do trabalho da companhia com o público.

Em 1994, – seis anos após sua fundação – em razão de um material enviado despre-
tensiosamente para International Summer Theater Festival, evento que acontece em Hannover,
na Alemanha, a equipe da Quasar foi convidada para apresentar ao público europeu o es pe -
táculo Versus – o pontapé inicial para o reconhecimento internacional. “Depois disso, um pro-
dutor alemão nos indicou para participar do Carlton Festival, aqui no Brasil, e fomos nos tor-
nando mais conhecidos”, lembra Rodovalho. “Ainda hoje, existe um olhar lateral para as
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Espetáculo Tão Próximo



coisas novas. Por isso, o reconhecimento internacional aconteceu antes da aceitação do
público brasileiro, reforça.

Nesse mesmo ano, a Quasar conquistou o prêmio de melhor espetáculo no III Susanne
Dellal Dance Festival, em Telaviv, Israel. Com a ajuda do Núcleo de Apoio às Iniciativas
Culturais, iniciou sua estruturação administrativa e financeira em um espaço cedido pela
Universidade Federal de Goiânia. Estar fora dos grandes centros culturais como Rio de Janeiro
e São Paulo foi novamente fator positivo na trajetória do grupo. Desta vez, motivava o desper-
tar de interesse do público que se perguntava o que um grupo de Goiânia podia apresentar
em relação à dança contemporânea. “Isso prova que você pode desenvolver um trabalho
onde estiver e levar isso para o mundo inteiro”, afirma Rodovalho. 

Com a crescente lista de espetáculos – cerca de uma montagem por ano – e de premi-
ações, a consagração da Quasar veio em 1997, com o Prêmio Mambembe. Naquele ano,
o Ministério da Cultura concedeu à companhia cinco troféus de melhores do ano, nas catego-
rias Grupo, Espetáculo, Coreógrafo, Bailarino revelação e Bailarina revelação.

Profissionalização, de novo
Em comemoração aos 15 anos de existência da Quasar Cia., o grupo presenteou sua

cidade no início de 2002, com a criação do Espaço Quasar. O local teve papel fundamental
no processo de democratização do acesso à dança e de formação de plateia e atuou como
um difusor da informação e de fomento à troca de experiências por meio de uma progra-
mação bastante diversa. Atualmente, o centro cultural goiano hospeda a Quasar Cia. de Dan -
ça, uma produtora de eventos culturais, a sala de teatro Julson Henrique e o café Joanete.

Ainda que sem qualquer tipo de apoio público local, seja do estado ou da prefeitura,
a Quasar não tem intenção de sair de Goiânia. Mas Rodovalho admite que já houve momen-
tos de questionamento sobre a permanência na cidade. Em meados de 2007, quando por
mais de dois anos, ficaram sem bailarinos locais na equipe, Henrique e Vera foram motivados
a buscar novos profissionais no estado – com isso, proporcionar para esses talentos locais
uma oportunidade única. 

Surgia então uma segunda companhia, a Quasar Jovem, que veio para atender a uma
modalidade que Henrique chama de “semiprofissionais “. Bailarinos que desenvolviam traba -
lhos muito interessantes, mas que não encontravam profissionalização nas academias locais.

Os profissionais da Quasar Jovem não recebem salário como os bailarinos da compa -
nhia principal, mas contam com todo o apoio para aulas, orientação profissional e até monta -
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gem de apresentações – e quando recebem cachê, é repassado aos participantes. No progra-
ma, os jovens têm contato com uma imensa variedade de estilos e possibilidades e não vi  sam
atuação somente na Quasar, mas também em outros gru  pos, de acordo com o perfil de casa
um. Henrique destaca ainda outro papel da iniciativa. “Na Quasar Jovem, os bai larinos profis-
sionais têm espaço para coreografar e mos trar seus trabalhos, o que é muito importante na for-
mação de les”. Três bailarinos que compõem o grupo da Quasar Cia. atualmente vieram da
Quasar Jovem e são de Goiânia.

Existência e perpetuação
Mais um grande passo foi dado pela Cia. na co me moração de 20 anos de existência

com a criação da Rede Amigos do Quasar. O projeto surgiu para garantir a preservação de
um patrimônio artístico e cultural e visa a atender duas necessidades principais do grupo:
aumentar os níveis de interação com o público e alcançar a sustentabilidade de suas ações.
Para isso, a Rede utiliza das leis de incentivo à cultura e estimula a prática da responsabili-
dade social. Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir anualmente com subsídios, que têm
como objetivo garantir a continuidade dos trabalhos da Quasar. Como benefício, recebem
ingressos para espetáculos e descontos especiais, entre outras contrapartidas.

“No Brasil, nada é concreto, e
as iniciativas têm que partir da

própria cadeia produtiva.”

Henrique Rodovalho
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A preocupação com a continuidade dos trabalhos
não é à toa. Mesmo com toda a trajetória de sucesso, premi-
ações e trabalho consolidado, a Quasar Cia. de Dança
ficou sem patrocínio por mais de um ano, entre 2008 e
2009. Neste período, realizaram cortes na equipe e es tan -
caram os projetos em andamento – afinal o que estava em
jogo era a existência do grupo –, mas, ainda assim, tive ram
que recorrer a empréstimos bancários. Durante o ano de
2011 e até junho de 2012, o grupo contou com o patro -
cínio da Petrobras, com uma verba que representou apenas
um terço do valor necessário para manter o projeto. O
segundo semestre de 2012 será novamente um período difí-
cil, no qual a Cia. terá que se manter com dinheiro de apre-
sentações e empréstimos bancários. Somente no início de
2013, um novo edital da Petrobras será publicado. Até lá, a
equipe fica na torcida por uma futura aprovação. “No Brasil,
nada é concreto e as iniciativas têm que partir da própria
cadeia produtiva.Não dá para esperar pelos órgãos públi-
cos. O esforço é muito maior e ainda assim não garante que
as coisas aconteçam”, lamenta Rodovalho.

Mesmo diante deste cenário, a Cia. mantém uma
grande preocupação com os mecanismos disponíveis para a
democratização do acesso à dança. Busca fazer a sua par -
te, com ações que vão desde a oferta de ingressos com va lor
reduzido até casos em que abrem mão do cachê. O pro jeto
Quasar Dança Quasar, por exemplo, realizou 80 apresen-
tações em 80 escolas públicas por meio de uma parceria
entre a companhia e a Secretaria Municipal de Goiânia, pro-
porcionando para a maioria das crianças um pri meiro conta-
to direto com a dança contemporânea. Desde 2009, a
Associação Quasares é responsável pela realização do
Paralelo 16, uma Mostra Internacional de Dança que leva
para Goiânia espetáculos de representação internacional e
promove outras leituras ao público local. 

Para o futuro, Henrique planeja a ampliação do
Espaço Quasar e a criação de um local exclusivo para as
apresentações da companhia – que passaria a se apresen-
tar somente neste espaço, obrigando o público a também
visitar o centro do País. Isso possibilitaria também a retoma-
da da Quasar Escola de Dança, hoje inviabilizada pela
falta da presença do grupo na cidade, que passa cerca de
cinco meses em turnê. 
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Percepções do
produtor cultural sobre a atividade

Como a prática dos produtores é insumo fundamental para sua atividade,

suas percepções funcionam como um importante subsídio para seu trabalho.

Assim, conhecer o que os produtores percebem sobre a facilidade ou dificuldade

na captação de recursos, demanda de consumo por área cultural, possibilidades

de ganhos financeiros, demonstram muito sobre a arte de produzir no Brasil

e revelam sobre a maneira como eles encaminham seus projetos e

fazem escolhas profissionais.

Na percepção dos produtores, qual a habilidade mais importante para a atuação
do profissional? 

Embora racionalmente os produtores
acreditem que planejar é fundamental

para o seu trabalho, demonstram que é a
experiência/prática que funciona,
somada a um certo romantismo.

(%)

Ter bom relacionamento com financiadores (público/privado) 31 

Saber planejar operacionalmente e financeiramente o projeto 22

Ser apaixonado pelo que faz 20

Conhecer a burocracia do Governo para aprovar projetos culturais 7

Ter competências gerenciais 5

Ter boa circulação no meio artístico 5

Ser capaz de inovar 4
Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

O
 p

ro
du

to
r 

cu
ltu

ra
l



Maior dificuldade %
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Na percepção dos produtores entrevistados, a facilidade na captação de
recursos é maior nas atividades mais tradicionais da cultura brasileira.

Em uma grande quantidade de segmentos culturais, existe a percepção de que é difícil
a captação de recursos, o que não favorece o desenvolvimento desses segmentos.

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

2271 7Música Popular

2260 18Televisão

3160 9Cinema

3756 7Teatro

4039 21Multimídia

1470 16Acervo bibliográfico

1270 18Acervo para museus

867 25Circo

2362 15Fotografia

3161 8Livros/Eventos
literários

1861 21Tombamento
de Patrimônio

2460 16Restauro e manutenção
de Patrimônio

3059 11Música Instrumental

2859 13Dança

2259 19Ópera

1958 23Cultura indígena

3654 10

3252 16Artesanato

3450 16Cultura Afrobrasileira

3143 26Rádio

Maior facilidade % Não sabem %

Maior dificuldade %Maior facilidade % Não sabem %

As opiniões estão muito divididas
provavelmente pela recentidade da área.

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

Evidencia-se a percepção da dificuldade de captação de
recursos em todas os segmentos culturais.

Artes plásticas/
Exposições
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Os produtores têm a impressão de que música popular, televisão, cinema e teatro

têm maior facilidade na conquista de público e na captação de
recursos...

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500/Respostas Múltiplas

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500/Respostas Múltiplas

67
56

Teatro

73
60

Cinema

74
60

Televisão

86
71

Música popular

44
8

Circo

43
28

Dança

45
34

Cultura Afrobrasileira

52
31

Rádio

54
32

Artesanato

50
39

Multimídia

...se comparados a outros segmentos, que são percebidos com grande poten-
cial para conquista de público mas não apresentam facilidade na cap-
tação de recursos.

Artes cênicas e música são as áreas que mais receberam recursos

pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, no mecanismo

Mecenato, de 2007 a 2011. O teatro recebeu 73% dos

recursos destinados às artes cênicas, confirmando a percepção de

maior facilidade em captar recursos. Por outro lado,  os recursos

destinados à área de música são concentrados em música erudita e

instrumental, com 72% da captação, sendo que a música popular

recebeu apenas 24% dos recursos obtidos.
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Mas…

Captar recursos 

Conquistar público 
%

Captar recursos 

Conquistar público 
%



Artes Cênicas

Artes Integradas

Artes Visuais

Audiovisual

Humanidades

Música

Patrimônio Cultural

10

85

Captação de recursos por área cultural
Dados consolidados de 2007 a 2011

20

17

8

9

22

14

%

Fonte: SalicNet, dados de 2007 a 2011
consolidados/Ministério da Cultura, 2012.
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Mais dificuldade em ganhar dinheiro  49%
Mais facilidade em ganhar dinheiro 44%

Além da captação de recursos, outra dificuldade tem que ser vencida
pelo produtor cultural para que haja maior independência dos sistemas de financiamento:

obter retorno financeiro com seu trabalho.

Retorno financeiro

68% Música Popular

66% Televisão

56% Cinema

Apenas os projetos ligados à
música popular, televisão e cinema
são percebidos como propícios
para obterem retorno financeiro

Vale destacar que, contudo, apenas 43% dos produtores de audiovisual acreditam

que o cinema é propício para a obtenção de retorno financeiro.

Teatro, que é percebido como fácil de captar recursos e com potencial para
conquistar público, gera um sentimento ambivalente:

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

são percebidos pelos produtores:

• com potencial de conquista de público
• sem facilidade de captação
• sem possibilidade de ganho de dinheiro

Multimídia • Rádio • Artesanato
Dança •Cultura Afrobrasileira •Circo

Os segmentos culturais
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Porém, como se pode observar no cenário real brasileiro no período de
2007 a 2011, alguns segmentos culturais merecem atenção.

Nos anos de 2007 a 2011, segundo dados consolidados da modalidade
Mecenato na base do Ministério da Cultura, 26,5% dos recursos aprovados
conseguiram patrocínio.

Nos segmentos de Multimídia, Artesanato e Cultura Afrobrasileira o percentual de
captação é menor que a média geral das áreas. Ainda, quando comparados com o desem-
penho da área à qual pertencem, os percentuais de captação destes segmentos apresentam
desempenho ainda menor, o que sugere maior dificuldade para obtenção de recursos. 

Já a observação dos mesmos percentuais dos segmentos de Dança, Circo e Rádio
Educativa sugerem um aproveitamento semelhante à média geral. Porém, quando observa-
dos em relação à área a que pertencem, percebe-se que Dança e Circo têm um aproveita-
mento maior que a média da área, o que não acontece com Rádio Educativa, que fica
aquém da área de Audiovisual.

Outras pesquisas e informações são necessárias para obter as razões destes com-
portamentos. 

Área Cultural a que pertence

% de recursos aprovados que
conseguem captação (área cultural)

Segmento

% de recursos aprovados
(no segmento) que

conseguem captação

Variação em pontos percentuais
de projetos do segmento com

captação em relação à média da
área cultural a que pertence

Variação em pontos percentuais
de projetos do segmento com
captação em relação à média

geral da Lei Federal de Incentivo à
Cultura na modalidade Mecenato

Artes Cênicas

22

Dança Circo

27 27,5

+5 p.p +5,5 p.p

Na média Na média

Audiovisual

30,2

Multimídia* Rádio
Educativa

10,9 27,3

-19,3 p.p - 2,9 p.p

-15,6 p.p Na média

Patrimônio Cultural

38

Artesanato** Cultura
Afrobrasileira

16 17

- 22 p.p - 21 p.p

-10,5 p.p - 9,5 p.p

* Multimídia também pode ser encontrado em Artes Integradas,
com 11,30% dos recursos aprovados com captação.

** Estatística gerada junto com Folclore, dada a disposição
de dados do MinC.

Fonte: SalicNet, dados consolidados
(2007 a 2011) da modalidade

Mecenato/MinC, 2012.
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Por fim, os segmentos Artes Plásticas, Música Instrumental e Restauro e manutenção
do Patrimônio são percebidos pelos produtores como os que não apresentam potencial de
conquista de público, que acusam dificuldade de captação e também não são vistos como
oportunidades de ganhar dinheiro. Ainda, segundo os produtores, com exceção de artes
plásticas, os projetos dos segmentos Acervo para Museus, Música Erudita, Fotografia,
Eventos Literários, Cultura Indígena, Ópera e Acervo Bibliográfico são os que apresentam
também as maiores dificuldades de divulgação e não têm retorno financeiro.

* Inclui os itens arquitetônico e arqueológico.
O dado apresentado é a média dos dois.

** Inclui os itens Acervo, Acervo Museológico e Museus.

Área Cultural a que pertence

% de recursos aprovados que
conseguem captação (área cultural)

Segmento

% de recursos aprovados
(no segmento) que

conseguem captação

Variação em pontos percentuais
de projetos do segmento com

captação em relação à média da
área cultural a que pertence

Variação em pontos percentuais
de projetos do segmento com
captação em relação à média

geral da Lei Federal de Incentivo à
Cultura na modalidade Mecenato

Artes Cênicas

22

Ópera

24,2

+ 2,2 p.p

- 2,3 p.p

Artes Visuais

29,3

Artes
Fotografia

Plásticas

29,6 17,3

Na média -12 p.p

+ 3,1 p.p - 9,2 p.p
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Porém, ao contrário da percepção dos produtores no que diz respeito à captação de
recursos obtida, os segmentos Artes Plásticas, Música Instrumental e Restauro e
manutenção do Patrimônio não demonstram dificuldades maiores que a média geral para
a captação de recursos. Especialmente o segmento de Restauro e manutenção do
Patrimônio apresenta desempenho bastante acima da média geral bem como acima da
média de sua área cultural, área esta que mais consegue aporte em relação aos recursos
aprovados. 

No geral, nenhum destes segmentos apontou desempenhos tão discrepantes das
médias gerais e das áreas às quais pertencem com ressalva para Fotografia, que demonstrou
desempenho comparativo pior.

O segmento que apresentou pior desempenho de obtenção de patrocínio em
relação aos recursos aprovados foi o de Infraestrutura Técnica Audiovisual, com 3% de
aporte. Já o segmento que demonstrou maior percentual de captação dos recursos aprova-
dos foi o de Acervos Museológicos, com 60,3% dos recursos aprovados financiados por
meio de patrocínio.

Fonte: SalicNet, dados consolidados
(2007 a 2011) da modalidade

Mecenato/MinC, 2012.

Humanidades

31,7

Eventos Acervo
Literários Bibliográfico

23 31,5

- 8,7 p.p - 0,2 p.p

- 3,5 p.p + 5 p.p

Música

22,6

Música Música
Instrumental Erudita

27,5 35,1

+ 4,9 p.p + 12,5 p.p

+1 p.p + 8,6 p.p

Patrimônio Cultural

38

Restauro e** Acervo para Cultura
manutenção do Patrimônio Museus Indígena

40,3 47,6 27,5

+ 2,3 p.p + 9,6 p.p -10,5 p.p

+13,8 p.p + 21,1 p.p +1 p.p
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Reforça-se, aqui, que as duas tabelas apresentadas
retratam a modalidade de investimento denominada
Mecenato, prevista na lei Rouanet, que utiliza a renúncia fis-
cal como mecanismo de repasse de verba.

Esta modalidade não pressupõe cota de recursos por
segmento das áreas culturais estabelecidas e permite que o
investidor da iniciativa privada delibere sobre o
patrocínio.

Isso faz com que os projetos, uma vez aprovados
pelo MinC para captação, concorram entre eles pelos
investimentos das empresas. 

Pode-se inferir, a partir da observação destes investi-
mentos, que as contrapartidas oferecidas ao investidor priva-
do (visibilidade, retornos para a marca, afinidade do pro-
jeto com públicos de interesse da empresa patrocinadora
etc.) acabam por consolidar a dinâmica da captação dos
recursos. A dedução de impostos oferecida pelo mecanismo
Mecenato, somada aos benefícios oferecidos pelos projetos,
determinam qual receberá o investimento. Desta forma, aque-
les que respondem melhor às expectativas do patrocinador
conseguem captação dos recursos. 

O Fundo Nacional de Cultura pode se tornar uma
alternativa, e com maior utilização, um aliado de produtores
que tenham projetos voltados a áreas culturais com menor
força comercial. Este é, também, objetivo de alguns editais,
que apresentam como foco de seu interesse segmentos cultu -
rais que não têm potencial econômico.

Espera-se, também, que esse papel seja cumprido
pelas esferas governamentais, com a criação de programas
de apoio aos segmentos de menor apelo comercial.
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Avaliação do trabalho

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

Métricas precisas de avaliação necessitam ser desenvolvidas e constar no
planejamento dos projetos.

A avaliação do trabalho do produtor cultural é percebida por eles mesmos como
difícil de ser realizada. Porém, alguns critérios comuns foram levantados durante as entrevistas.

Outras formas de avaliação como repercussão do projeto cultural na mídia,
arrecadação conseguida, impactos positivos gerados pelo projeto, premiações e participações
em festivais e avaliação dos órgãos do governo foram citados sem tanta representatividade.

38,6%dos produtores apresentou dificuldades em
explicar o objetivo de seus trabalhos e,
consequentemente, o que deve ser avaliado.
Assim, os elogios recebidos ao trabalho acabam
por ser o indicador mais utilizado nestes casos.

23,2% referenciaram o atingimento de
metas estabelecidas no projeto como
fator fundamental para a avaliação.

14,2%
disseram se orientar pela
aceitação do público.

9,4%
afirmam orientar-se pela aprovação de mais de um
público como consumidores, patrocinadores, imprensa,
outros produtores etc. Ambos os casos não
apresentam rotinas ou instrumentos
estabelecidos para o levantamento e conhecimento
real destas percepções.

dos produtores considera seu planejamento
como insumo para gerar instrumentos
de avaliação de seu processo de trabalho. Em
geral, estes produtores citaram como elementos

importantes de avaliação a medição de objetivos estabelecidos, o comparativo entre
planejado e realizado do cronograma e do orçamento, medições da distribuição e
do retorno do público, incluindo bases qualitativas, além da visão de longo prazo
proporcionada pelo projeto e a visão de processo.

2,6%
Apenas
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Da rua para o mundo

Espetáculo Romeu e Julieta - acervo Galpão
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O Grupo Galpão foi um dos primeiros do segmento a se
estabelecer e a viver da sua própria arte.

Por Renato Pezzotti • Fotos: Paulinho de Jesus, 
Bianca Aun, João Marcos Rosa e Guto Muniz



Transformar o teatro numa profissão. Com esse objetivo nasce, no final de 1982, o
Grupo Galpão, em Belo Horizonte. Fruto de um encontro de atores a partir de uma montagem
feita pelos diretores alemães Kurt Bildstein e George Froscher, que estiveram em Minas Gerais
a convite do Goethe Institute, a companhia nasceu e cresceu na rua – literalmente.  “Nessa
época, o teatro era semiprofissional. Ensaiávamos no jardim da residência estudantil da
UFMG e nosso primeiro espetáculo estreou ao ar livre, tendo as ruas da cidade como palco”,
lembra Eduardo Moreira, ator, diretor e um dos fundadores do Galpão.

“Quando formamos o grupo, tínhamos quatro bases: levar o teatro como nosso único
ofício, já que a maioria dos atores tinha outra profissão, investir em pesquisa, fazer diversos
tipos de experimentação e ser popular – por isso, a importância tão grande de nascer na rua”,
explica Moreira. “E nascer no meio do público foi muito importante para nossa sobrevivência.
Nosso primeiro espetáculo era com pernas de pau, o que fez com que o grupo se tornasse
mais conhecido”, reforça. 

Eduardo define como um “momento heróico” a manutenção do grupo entre 1982 a
1990. Mas, como lembra o ditado popular, “depois da tempestade vem a bonança”: em
1989, o Galpão vai para sua primeira turnê para Europa, de quase três meses, e consegue fun-
dos para, no ano seguinte, comprar sua primeira sede – que marca a transformação da com-
panhia de amadora em profissional. “Tínhamos um espaço para ensaiar, uma administração.
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“Nascer no meio
do público foi

muito importante
para nossa

sobrevivência.”

Eduardo Moreira
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Mas para gerir aquela coisa toda, passamos a necessitar de um patrocínio que possibilitasse as
atividades e a manutenção do grupo”, diz um dos cinco fundadores.  

O esperado patrocínio acontece pela primeira vez em 1994, com o banco Credireal,
de forma mais consolidada. “O Grupo Corpo abriu o caminho com a Shell, na época. Mas
fomos nós que conseguimos a primeira parceria nesses moldes”, reforça Eduardo. Depois do
Credireal, também foram parceiros da companhia Telemig, Telemig Celular e, finalmente, a
Petrobras (primeiro em âmbito local e depois nacional), que é patrocinador do grupo há 10
anos. “A renovação acontece ano a ano e toda vez temos que apertar os cintos”, brinca. 

O grupo se tornou conhecido nacionalmente a partir da parceria com Gabriel Villela,
um dos mais importantes diretores de teatro, cenógrafos e figurinistas brasileiros, com as mon-
tagens dos espetáculos Rua da Amargura e Romeu e Julieta. “Artisticamente, a parceria foi
muito importante. A partir daquele momento, tivemos o reconhecimento extremo da mídia do
Rio de Janeiro e de São Paulo”, salienta. 

Um dos elementos diferenciadores do Galpão é a capacidade de circular com muita
intensidade por todo o País. “Saímos um pouco do circuito Sudeste/Sul. Recentemente fize-
mos apresentações no Vale do Jequitinhonha, no interior do Nordeste. Em 2010, estivemos
em turnê pelo vale do Rio São Francisco. Já fizemos até um espetáculo numa plataforma da
Petrobras”, recorda.
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Espetáculo Um homem é um homem
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Eduardo sabe bem da sorte de ter a parceria com a multinacional. Questionado se
conseguiria facilmente outros patrocinadores, ele foi enfático. “Não temos muitos patroci-
nadores para cultura. É preciso que os empresários coloquem a mão no bolso. Acho bacana
essa discussão sobre Lei Rouanet. Falta clareza e ideologia no sentido de estabelecer e de
incentivar um produto cultural. O que temos hoje é uma postura onde eles querem ganhar
duplamente. É uma ausência de consciência”, explica. 

Um lugar no Horto
Além de fazer espetáculos, a ideia do grupo sempre foi transcender seus horizontes. O

Galpão, por exemplo, foi um dos criadores do FIT – Festival Internacional de Teatro de Belo
Horizonte (hoje Festival Internacional de Teatro Palco & Rua). Assim, em 1998, nasceu o cen-
tro cultural, a partir da aquisição de um cinema desativado no bairro do Horto, na capital
mineira. “Sempre tivemos uma relação muito íntima com a comunidade, seja com a artística
ou com o público. Vários grupos nasceram aqui”, relembra Eduardo. 

Com patrocínio de Cemig, Unimed e Usiminas, o Galpão Cine Horto se apresenta
mais consolidado na esfera estadual, principalmente por lidar com a comunidade de Belo
Horizonte. “Temos cinco áreas bem definidas: formação, fomento, produção, pesquisa e
memória”, explica Chico Pelúcio, ator do grupo e diretor do Galpão Cine Horto. 

“Investimos na área de formação do público e democratizamos o acesso ao teatro.
Re  cebemos 10 mil crianças por ano. Em um mês, por exemplo, agendamos visitas de colé-
gios pa ra o ano todo”, explica Chico, mostrando apenas um dos mais de 10 projetos do
centro cultural.
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Espetáculo Pequenos milagres
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“O Conexão Galpão, por exemplo, envolve todas as pontas – público, atores e profes-
sores. O Centro de Pesquisa e Memória do Teatro (CPMT) cuida da documentação e registro
dos processos, para preservar o conhecimento”, reforça.

Hoje, um dos destaques do Galpão Cine Horto é o aprofundamento nas áreas de
pesquisa e gestão. Atualmente são oito os grupos exclusivos de pesquisa – desde jornalismo
cultural até produção de fato, abertos ao público, e quase sempre gratuitos. 

“Nossa ideia é que eles se tornem centrais de serviços compartilhados, que podem
oferecer até serviços de gestão para outros grupos e companhias. Por exemplo: podemos
oferecer os serviços de assessoria de imprensa, produção gráfica e registro e edição para
outras companhias que visitam Belo Horizonte. Fazemos a divulgação, produzimos o mate -
 rial gráfico e registramos as etapas. Além disso, todo esse material vai para o acervo do
CPMT”, explica.

O Grupo vem tentando, há quatro anos, espaço para ampliação dos serviços. E con-
seguiu um terreno para essa nova sede, que pretende ampliar essas possibilidades. Um con-
trato de comodato de 25 anos foi assinado em maio de 2011, com o estado de Minas
Gerais. Agora, a difícil tarefa de conseguir financiamento para a construção. “Nossa meta é
que a nova sede fique pronta até 2014”, reforça Pelúcio, torcendo para que a ótima relação
com seus patrocinadores seja uma vitrine para novos investidores.
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“Investimos na área
de formação
de público e

democratizamos o
acesso ao teatro.”

Chico Pelúcio
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30 anos
Em 2012, o grupo comemora 30 anos de Teatro e Vida. Para a celebração, uma turnê

co memorativa teve início em Londres e desembarcou no Brasil tendo Belo Horizonte como ci da -
de de estreia. Na turnê, serão apresentados quatro espetáculos do repertório do Galpão, sendo
dois de palco e um de rua – Romeu e Julieta, Eclipse, Tio Vânia e Till, a saga de um herói torto.

Ainda como parte das comemorações, o grupo prepara a estreia de um novo espetáculo,
prevista para junho 2013. Será a montagem do texto Os Gigantes da Montanha, de Luigi Pi ran -
dello. O espetáculo será concebido para a rua e marca a volta de uma das parcerias mais im -
portantes do teatro brasileiro, entre Villela e o Galpão, e contará com a participação da mu sicista
italiana Francesca della Monica, do maestro Ernani Maletta e da preparadora vocal Babaya.

Três novos projetos audiovisuais também devem ser lançados ainda em 2012 pelo
Galpão. O primeiro deles é a gravação de seis curtas, baseados nos contos do autor russo
Anton Tchékhov. O projeto, idealizado e dirigido pela atriz Inês Peixoto, acontece em parceria
com o cineasta Rodolfo Magalhães e o diretor de fotografia Hugo Borges. 

O segundo é a seleção dos registros com os bastidores de uma turnê do Galpão ao
Chile, em 2011, para a encenação do espetáculo Till, a saga de um herói torto. O documen-
tário, com direção de Inês Peixoto, vai revelar toda a preparação e os ensaios dos atores
diante do desafio de encenar em outra língua, além das apresentações do grupo por toda a
Cordilheira dos Andes. O filme será fruto de mais de 12 horas de gravação e vai levar ao
público o que somente sete municípios do Chile puderam conhecer.

Espetáculo Till, a saga de um herói torto
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Por fim, um documentário revelará as impressões de pessoas que assistiram a Romeu e
Julieta em sua estreia, em 1992, na Praça do Papa, em Belo Horizonte, e que tiveram a opor-
tunidade de rever a peça em 2012, no mesmo lugar. A ideia de Chico Pelúcio surgiu depois
que ele, ao ver uma foto da plateia do espetáculo, reconheceu vários amigos e profissionais. 

A linha de produtos com a marca Galpão também será incrementada durante os festejos
de 30 anos com o lançamento de três DVDs dos espetáculos Till, a saga de um herói torto,
Pequenos Milagres e Um Molière Imaginário, e de uma nova edição com oito volumes do
Projeto Diários de Montagem que revela os bastidores da produção de espetáculos do Galpão. 

O Grupo Galpão é uma das companhias mais importantes do cenário teatral
brasileiro. Em sua trajetória, o grupo desenvolve uma arte que alia rigor, pesquisa e busca de
linguagem, com a montagem de peças de grande poder de comunicação com o público.

O Galpão forjou sua linguagem artística a partir de encontros diversos, criando um
teatro que dialoga com o popular e o erudito, a tradição e a contemporaneidade, o teatro de
rua e o palco, o universal e o regional brasileiro. Com essa mescla, encantou mais de
1.400.000 espectadores em 2.500 apresentações, participou de 41 festivais internacionais
(na Europa, América Latina, Estados Unidos e Canadá) e de 70 nacionais, em todas as
regiões do País, sendo o único grupo brasileiro a se apresentar no Globe Theatre, em Londres.
Acumula, ainda, 20 montagens no currículo e mais de 100 prêmios brasileiros. Uma história
que certamente é motivo para muitas comemorações.
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Como os produtores veem os artistas,
os investidores e, também, sua autoimagem 

Os artistas são percebidos pelo produtor em uma dimensão emocional. São movidos
pela paixão e dedicação

A autoimagem dos produtores

Sua autoimagem retrata realizadores de projetos (25%), responsáveis por tirar os pro-
jetos do papel, e carentes de estrutura e apoio (22%), que acreditam que têm uma atividade
difícil, que exige muita dedicação e esforço. 19% têm clareza sobre suas atribuições e se
veem executando o trabalho com ética e postura profissional. 

Independente 2
Mediano 4

Em crescimento 5

Formador de opinião 7

Reconhecido 9

54 Dedicado/Apaixonado

5 Artista – produtor

7 Inovador

4 Comercial 
2 Acomodado

%

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB,
2011/Base 500

Parceiros 2
Individualistas 2

Outros 5

Idealistas 7

Profissionais 19

Realizadores 25

22 Carentes de estrutura e apoio

5 Captadores de recursos

8 Difusores

3 Comerciais
2 Artistas

%

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB,
2011/Base 500
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%
Para mim, investir em cultura é transformar a sociedade 95
Procuro criar projetos culturais que tenham continuidade 90
O patrocínio em projetos culturais é uma
obrigação moral das empresas

70

Investir em cultura, para mim, significa fazer arte 66

O investidor só se interessa por projetos que podem
dar muita visibilidade a sua marca

81

Os patrocinadores só se interessam por grandes projetos 56
Os investidores não conseguem ver 
a importância do meu projeto cultural

51

O investidor não entende o valor cultural que o meu projeto possui 44
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A imagem que os produtores culturais têm de si contrasta com a imagem que têm dos
investidores 

Autoimagem voltada para a cultura

Produtores culturais percebem os investidores não focados na
cultura propriamente dita

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500/Respostas Múltiplas

O relacionamento com os patrocinadores (iniciativa privada) não é percebido favo-
ravelmente.

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

Apesar do relato da dificuldade de trabalho dos produtores com os patrocinadores,
para que haja o desenvolvimento do setor cultural, é importante que os atores da

cadeia produtiva da cultura dialoguem e compreendam seus papéis.

87% dos produtores culturais queriam ser percebidos como
parceiros pelas empresas que investem em cultura.

DIFÍCIL trabalhar com os patrocinadores

MUITO DIFÍCIL trabalhar com os patrocinadores

MUITO FÁCIL trabalhar com os patrocinadores

FÁCIL trabalhar com os patrocinadores

20 39 35 6
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Ainda assim, há expectativas otimistas dos produtores culturais em relação ao futuro.

Com as novas propostas do Ministério os investimentos em cultura vão ...

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

Quando perguntados como enxergam seu trabalho daqui a 10 anos,
80% têm uma visão otimista em relação ao seu futuro; apenas 9%
são pessimistas.

Acreditam que terão mais oportunidade de trabalho e mais envolvimento
com o patrocinador;

Preveem maior reconhecimento de seu trabalho.

• Mudanças na Lei Rouanet: democratizar/descentralizar
• Maior interesse do governo pela cultura
• Maior conhecimento das empresas sobre isenção fiscal
• Maior profissionalização do setor

• Mudanças não são suficientes
• Conflito de interesse entre todos os players
• Estado burocrático
• Falta de confiança no governo e nos políticos

Melhorar
37%

Continuar do
mesmo jeito

23%

Piorar
16%

Não sabem
24%
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Mas, os produtores culturais
são iguais em

crenças e atitudes?
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Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 500

9%13%18%28%32%
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Considerando como percebem a atividade, o

mercado e seu próprio trabalho é possível propor

uma classificação dos produtores culturais em

5 perfis.



Quais suas crenças e atitudes?

Acredita na cultura como meio de transformar a sociedade e acha que investir em cultura
significa fazer arte, além de ser uma maneira de torná-lo conhecido.

Este produtor sente-se invisível perante empresas patrocinadoras, pois imagina que seus
projetos não são considerados atraentes – por mais que acredite que são fundamentais – e
que, por isso, não conseguem patrocínio. Assim, considera normal, em sua atividade, ter
dificuldades financeiras, como se elas fossem inerentes ao trabalho.

Afirma ter compreendido que grande parte de sua dificuldade é não conhecer marketing,
comunicação e economia. Esse entendimento pode ser o primeiro passo para um novo
direcionamento na profissão.

Características mais marcantes
Mais homens – 61%

Área de atuação – um pouco mais em Música e Audiovisual

É o que tem maior tempo de atuação no mercado – 62% acima de 11 anos

Perfil voltado para o lado artístico

Maior dificuldade é despertar o interesse do patrocinador

105

32%

O Idealista

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 160
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Quais suas crenças e atitudes?

Este produtor vê as empresas como rivais e não como parceiras. Tem muita dificuldade 
na comercialização de seus projetos porque não compreende que há uma lógica 
para o patrocínio. Encara este relacionamento como um embate pessoal, e não como 
um processo.

Alega não ter tempo para a etapa de planejamento, o que sugere falta de visão
estratégica. Vê-se envolvido em tarefas burocráticas e operacionais e, na sua opinião, 
o produtor cultural tem que ser um bom executor de tarefas.

Esta crença pode ser seu ponto de partida para fazer um planejamento anterior adequado
que o auxilie nas questões operacionais e dê suporte a um raciocínio novo de como se
relacionar com investidores.

Características mais marcantes
Mais homens – 62%

É o de menor formação superior

Área de atuação – mais em Teatro

As maiores dificuldades são em questões operacionais – formatar projeto/

conseguir locais/ ser bem relacionado

É o que acha mais difícil trabalhar com patrocinador

É o que tem menor remuneração

28%

O Desiludido

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 137O
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Quais suas crenças e atitudes?

Para este produtor, cultura é um meio de vida. Não entende a paixão pela profissão como
essencial para exercê-la. Também não tem um posicionamento definido em relação ao
mercado, e se envolve pouco com investidores. Ele é o próprio negócio: exerce todas as
funções, produtor, empresário e administrador, o que o leva a ter dificuldade em trabalhar
com equipes, principalmente por não encontrar profissionalismo. 

Aberto ao aprendizado, valoriza tanto as atividades acadêmicas quanto as práticas.
Portanto, tende a rapidamente compreender as novas necessidades da profissão e procurar
por informações que lhe permitam atuar de forma mais eficaz e completa.

Características mais marcantes
Área de atuação – mais em Artes Cênicas

Habilidades – é o que vê como menos importante ser apaixonado pelo que faz

Maior dificuldade com o profissionalismo das equipes

Maior segmento com remuneração variável – 82%

Maior com renda exclusiva como produtor – 43%

18%

O Alienígena

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 91
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Quais suas crenças e atitudes?

Este produtor compreende sua relação com um patrocinador. Enxerga parceria, traduzida
em adequação de motivações: a dele, em viabilizar seu projeto, e a da empresa e do
governo, em fazerem parte da produção não só com a colaboração financeira ou legal.

Acredita que o investidor entende o valor cultural e que está interessado em vários 
tipos de projetos e não apenas com o marketing da empresa. Está próximo do mercado,
conhece alguns trâmites. Mais voltado para o planejamento e menos para atividades
burocráticas e operacionais. Percebe que a formação acadêmica pode favorecer 
suas atividades profissionais.

Características mais marcantes
Mais mulheres – 54%

Área de atuação – um pouco mais em Artes Cênicas e Artes Integradas

Mais profissionalizado – 95% tem curso superior e atitude favorável a cursos

Menores percentuais em dificuldade de captar recursos e ganhar dinheiro

É o que acha mais fácil trabalhar com patrocinadores

Os que têm melhor remuneração

13%

O Profissional

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 65O
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Quais suas crenças e atitudes?

Este é o produtor cuja atividade começou por uma oportunidade. Viabiliza seu trabalho por
meio da prática, do operacional; assim, não valoriza o planejamento nem a formação
acadêmica. 

A venda de seus projetos é um grande desafio, pois não estabelece parcerias com os
investidores. Também não enxerga a cultura como um meio de transformação da
sociedade e, portanto, é o menos envolvido com projetos culturais que tenham
continuidade.

Características mais marcantes
Mais mulheres – 53%

Área de atuação – mais em Humanidades e um pouco menos em Audiovisual

É o que tem menos tempo de atuação como produtor

É o que mais entrou no mercado pela oportunidade

É o que mais vê dificuldade para captar recursos e ganhar dinheiro

9%

O Produtor
por acaso

Fonte: Pesquisa Quantitativa PSCB, 2011/Base 47
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O nascimento de uma
fábrica de sonhos
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Coral Meninos do Araçuaí, Grupo de Teatro, Universidade de Música
Popular e uma legião de “operários” transformaram a cidade de Barbacena,
no interior de Minas Gerais, em um dos maiores centros de cultura do País.

Por Gustavo Novo • Fotos: Paulinho de Jesus



Quem visita os casarões da antiga Sericícola – primeira fábrica de seda do País –,
restaurados e preservados sob a tutela do Ponto de Partida, se espanta com a organização,
beleza e movimentação no local. Transitam por lá alunos com seus instrumentos musicais,
livros e mochilas; além de músicos consagrados e atores. O lugar respira cultura – e  ar limpo
da região montanhosa de Barbacena, interior de Minas Gerais. Ali, em dois casarões do
século XIX, estão instalados dois projetos da companhia: o Grupo de Teatro e a Bituca –
Universidade de Música Popular, uma escola gratuita que atende mais de 180 jovens músicos
de 72 cidades diferentes do Brasil. 

Mas o Ponto de Partida não limita a sua atuação apenas à sua vocação artística: traz
um comprometimento visceral com a sua cidade, região, estado e País. Um exemplo disso
surge sem querer, durante a produção desta matéria. No segundo dia de acompanhamento
do grupo, dentro de sua sede administrativa, o telefone tocou com a denúncia de uma
queimada, provavelmente criminosa, nas redondezas. Com a notícia, dois atores partiram
para impedir um estrago maior às matas ainda preservadas da região. Em quinze minutos, as
chamas estavam apagadas. Este é apenas um exemplo da visão que o Ponto de Partida tem
de seu papel social. Apresenta, um pouco, o engajamento de seus integrantes e de uma men -
ta  lidade que torna arte e artistas elementos mais próximos de um processo de transformação
mais amplo em sua comunidade.  
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“A nossa primeira
sacada foi não
nascer como um
grupo de teatro,
mas sim como um

movimento cultural.”

Regina Bertola

De Meninos de Araçuaí à

Universidade de Música
O nome Bituca é uma referência ao apelido de infância de Milton Nascimento – uma

espécie de padrinho musical da Universidade de Música Popular de Barbacena. O cantor co -
nhe ceu o grupo pelo trabalho realizado ao lado do Centro Popular de Cultura e Desen -
volvimento na formação do coral Meninos de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Em 2002, jun-
tos, estrearam o espetáculo “Ser Minas tão Gerais“. Desde então, o músico acompanha de
perto o trabalho realizado também na cidade-sede. “Quando as pessoas co nhecem nosso tra-
balho, elas se encantam e não se desligam mais”, orgulha-se Regina Bertola, diretora do grupo.

Pitágoras Silveira estava entre os primeiros adolescentes a fazerem parte da Casa de
Morada – projeto que oferece lar a jovens do coral que demonstram condições técnicas para
estudar na Bituca e que têm o desejo de seguir na carreira artística. Lá passou a aprofundar
seus estudos em música. Pianista e colaborador da Universidade de Música Popular, ele
ainda fazia parte do projeto Meninos de Araçuaí quando viu pela primeira vez um piano. Foi
na casa do mestre, Milton Nascimento. “Ele (Milton) começou a tocar e aquele som era lindo.
Fiquei prestando atenção nos movimentos. Quando parou, disse que a gente podia brincar
com o piano. Comecei a tocar. Ele voltou e perguntou: ‘quem te ensinou a tocar isso aí?’ Eu



respondi que nunca tinha visto um piano na vida”, lembra Silveira. Quando voltou para casa,
outra surpresa: um teclado. Presente do mestre. Regina, que os acompanhava, lembra. “Ele
disse para mim: ‘é obrigação sua fazer esse menino continuar estudando música’. Talvez um
pouco da Universidade de Música Popular gratuita tenha sido gerada naquele momento”.  

Um presente para Araçuaí
O grande investimento na formação musical dos meninos e meninas do coral – sob a

direção de Gilvan de Oliveira, que também é um dos mestres na Bituca – logo trouxe frutos.
Os espetáculos, CDs e DVDs alcançaram enorme sucesso. O grupo passou a ter dinheiro
para novos investimentos. Após levantarem aproximadamente 40 propostas – todas rela-
cionadas à cultura –, decidiram que a cidade precisava de um Cine Teatro. A verba não era
suficiente, mas eles adaptaram o projeto, buscaram novos parceiros e, durante as comemo-
rações pelos dez anos do Meninos de Araçuaí, em 2008, deram de presente para
Barbacena o primeiro cinema da região – com 105 lugares, projeção em 35 mm, som de
alta qualidade e ar condicionado. 

O espaço ainda conta com uma galeria de artes, ambiente para convivência, sala
para produção de vídeos e adotou à sua arquitetura peças artesanais produzidas pela
Cooperativa Dedo de Gente – programa que atende jovens do Vale do Jequitinhonha e norte
de Minas de Gerais, hoje com dez fabriquetas que valoriza a cultura local a partir da edu-
cação profissional. 
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Fábrica de sonhos
Entre mestres, alunos, atores e colaboradores, são aproximadamente 250 pessoas e

inúmeras histórias, sonhos e realizações que giram em torno do Ponto de Partida. Ronaldo
Pereira é outro exemplo. De fã, tornou-se integrante do grupo teatral. Ele participou do projeto
de renovação realizado em 2004, a “Casa de Arte&Ofício“, e foi um dos seis escolhidos
após três anos de curso intenso. “Quando abriram as inscrições eu sabia que era uma oportu-
nidade única”, conta. Na época, com 17 anos, Ronaldo logo percebeu outra forma para
estudar arte. “Eu tive um choque muito grande quando vim da escola para cá. A escola trata
questões como a leitura e a formação cultural de uma maneira muito quadrada. Aqui todo
mundo participa, indica livros, discute textos, troca ideias”. 

O nome do grupo, aliás, define bem o início do projeto. “Barbacena não tinha nem
time de futebol nem banda de música”, conta Regina. “A nossa primeira sacada foi não
nascer como grupo de teatro, mas sim, como um movimento cultural”. Seus idealizadores,
aproximadamente 20 pessoas, evitaram se aliar com os grupos políticos que dominavam a
cidade naquele tempo. “Entendemos que deveríamos fazer, em primeiro lugar, formação de
público. Precisávamos conquistar a população. Sabíamos que nossos primeiros aliados deve-
riam ser as pessoas, não as instituições”, reforça. 

A cidade é localizada num ponto estratégico: entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro e
não tão longe de São Paulo. “A gente percebia que tudo passava por Barbacena, mas nada
acontecia aqui. Então tínhamos duas alternativas: fazer acontecer ou ficar a vida inteira recla-
mando”, explica a diretora. Então, aqueles jovens idealizadores passaram a batalhar para
colocar a cidade no roteiro cultural do País. E deu certo. Nomes como Paulo Gracindo, Plínio
Marcos, Fernanda Montenegro, Elba Ramalho, Luiz Gonzaga e João Bosco, entre outros, pas-
saram a fazer parte das atrações da cidade. 

Em paralelo a isso, começam a desenvolver novos modelos de encontros, em alguns
casos destinados a menores plateias, com artistas menos conhecidos do “grande público”.
Enquanto o projeto “Roda Viva” convidava intelectuais para discutir aspectos da vida sociais e
políticos do País, o “Bar em Cena” nascia para receber apresentações mais intimistas de artis-
tas competentes, mas ainda distantes dos “holofotes” das grandes mídias. O
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Trabalho em rede
Leis de incentivo à Cultura estadual e federal são fundamentais para manter empresas

ao lado dos projetos do grupo. Em 2011, Natura, Cemig, Vivo, Usiminas e Vale foram as prin-
cipais mantenedoras do Grupo de Teatro Ponto de Partida, Bituca e Meninos de Araçuaí. Em
2012, Natura, Cemig, Vivo, Copasa e Vale são as responsáveis por manter os projetos.

O processo para atrair novos parceiros, em geral, acontece a partir de editais que,
segundo Pablo Bertola, colaborador e filho de Regina, “são formatados de um jeito que deixa
todos os projetos iguais”. “Como eu vou apresentar de uma maneira fiel o meu trabalho do jeito
que são ‘quadrados’ os editais?”, questiona. 

Apesar do ótimo time de patrocinadores, os cidadãos da cidade, seus primeiros alia -
dos, ainda são peças fundamentais para tornarem possíveis os sonhos do Ponto de Partida.
“Atualmente fala-se muito em trabalho em rede. Nós fazemos isso há muito tempo. En -
tendemos que isso não era só uma forma de sobreviver, mas uma maneira de construir uma
plataforma com os nossos valores, com possibilidade de transformação efetiva”, explica
Regina. 

E esta é a função do CAPP – Clube de Amigos do Ponto de Partida –, que há 25 anos,
demonstra a importância e carinho que os barbacenenses têm com o grupo. O número de
colaboradores se aproxima de mil em cada ação. Pessoas que permitem que esta “fábrica de
produzir sonhos”, como Regina define, não feche as portas para a produção de “seus
operários”, e que possa, assim, continuar “realizando o impossível”.

“A escola trata questões
como a leitura e a

formação cultural de uma
forma muito quadrada.”

Ronaldo Pereira
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O que pensam
os decisores e

investidores da Cultura?
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As mais diversas sutilezas estão presentes no setor cultural e são, necessariamente, pro-
movidas pelas ações e percepções de seus atores. O decisor e o gestor dos investimentos cul-
turais ganham destaque nesse cenário, dada a sua influência e impacto nas atividades da cul-
tura no País. 

Foram abordados, em entrevistas, diversos pontos de vista sobre o setor cultural. 

Em primeira avaliação, contextualizada no ambiente nacional, os resultados nos levam
ao entendimento de como estes decisores e gestores enxergam

• A Cultura no Brasil;

• O Incentivo à Cultura no Brasil e no mundo;

• O investimento em Cultura;

• Percepções sobre o Produtor Cultural e

• Percepções sobre a Cadeia Produtiva da Cultura.

Assim, são apresentados a seguir os principais pontos levantados nas entrevistas em
profundidade com os decisores e gestores do investimento em cultura brasileiros.

Organizados por temas abordados durante as entrevistas, os pontos comuns entre os
diferentes perfis entrevistados estão consolidados em texto e as especificidades destacadas
em quadro.
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Ideias mais presentes

Durante as entrevistas para o Panorama Setorial da Cultura Brasileira, foram elabo-
radas diversas ideias e percepções sobre o investimento em cultura no País. A centralidade de
ideias sobre o setor cultural no Brasil concentrou-se em três abordagens apresentadas ora
como complementares ora como excludentes.

A perspectiva de mercado foi a mais presente na voz dos entrevistados de todos os gru-
pos. Marketing, marca e comunicação foram as ideias mais contempladas na apresentação
dos pontos de vista sobre o setor cultural no decorrer das entrevistas. Percebe-se que há o
entendimento que a cultura depende fortemente da lógica de mercado, que é um recurso que
deve ser trabalhado e pensado como insumo econômico; como um meio que fornece às mar-
cas uma alternativa de comunicação com seus públicos ou, ainda, como uma ferramenta de
boas práticas para a empresa. 

“... a cultura é entendida como uma produção de valor muito importante e que você
tem esforços organizados.”

“E por outro lado, a cultura é uma forma de você se conectar com as pessoas.”

“… cultura é um bom investimento, ficou famoso que a cultura é um bom negócio…”

Porém, apesar de flagrante a força da ideia de mercado, com menor ênfase percebi-
da, trata-se da questão da construção de identidade proporcionada pela cultura e do exercí-
cio da cidadania proporcionada por seu desenvolvimento. Se por um lado os gestores e
decisores reconhecem o poder de transformação da cultura, seu caráter identitário e, conse-
quentemente, seu poder de representação, por outro, a compreensão de que a cultura é, tam-
bém, um objetivo final, e não somente meio, é pouco disseminada.

“Ela é percebida não só como ação matricial, mas como uma... Uma simples ferra-
menta para fazer outra coisa que também é muito nobre, inclusão social, melhoria da quali-
dade de ensino...”

Assim, pode-se verificar uma tendência a uma visão reducionista sobre cultura.
Quando a cultura necessita apresentar um outro fim (educacional, econômico, meio de comu-
nicação etc.) para se justificar, seu valor simbólico e de representação parece se esvaziar,
fazendo com que outros elementos tenham que ser incorporados à sua constituição para viabi-
lizar sua existência. 

“Tem que haver uma conscientização, primeiro, dos gestores públicos como um todo,
da importância de se investir em cultura, da participação do Estado na cultura, do poder
público na cultura, o que é difícil porque sempre esbarra na visão economicista de desenvolvi-
mento, uma visão muito estreita do que seja desenvolvimento.”O
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Os decisores e gestores do investimento em cultura no Brasil entendem seus papéis
como complementares, ainda que saibam que o aproveitamento de vocações da iniciativa
privada para o desenvolvimento cultural carece de maior desenvolvimento. Por sua vez, a
troca de informações e a ação coletiva entre os atores viabilizadores também necessitam de
maior atenção para, assim, os diálogos e atuação conjunta terem seus resultados potencia -
lizados. 

Uma boa reflexão a ser realizada é como promover a atuação integrada destes diver-
sos atores – cada um com sua vocação, com um conhecimento diferente – para contribuir com
o desenvolvimento da cultura no País da melhor maneira. Esta pesquisa fornece algumas
evidências para se iniciar tal reflexão, porém ainda não suficientes para se responder tal
questão.
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A Cultura no Brasil

O papel da Cultura no Brasil

Para os decisores e gestores do investimento em cultura, o denominador comum na per-
cepção do papel da cultura no Brasil é seu potencial de inclusão social e desenvolvimento da
consciência cidadã, do conhecimento que cada cidadão desenvolve sobre seus direitos e
deveres políticos e civis em uma coletividade. Além disso, a sensação de pertencer e, tam-
bém, ser responsável pelo funcionamento de uma coletividade só podem acontecer amalga-
madas pela cultura. “Investir em cultura é inclusão social, é você fazer com que as pessoas se
sintam parte da sociedade.” Considerando-se a extensão territorial do Brasil, a percepção
sobre a importância da cultura recai, ainda, sobre a diversidade e a importância da cultura
para sua manutenção. Isto fica evidenciado na visão dos entrevistados que têm atuação
nacional ou na percepção daqueles que têm práticas regionais.

O contexto contemporâneo favorece novas aplicações para as artes e reforça a neces-
sidade da democratização da informação e, na percepção destes investidores, da ação de
inclusão social por meio das atividades culturais. ”Com essa nova dimensão que a cultura
assume na segunda metade do século XX e como potencial no século XXI, eu acho que abriu
mercados, novos mercados, então novos mercados da indústria cultural, novos mercados pra
cultura introjetada à tecnologia da informação, a cultura como inclusão social, a cultura como
desenvolvimento integral do ser humano com vertentes preconizadas já com diversos organis-
mos internacionais.”

Se, por um lado, a inclusão social aparece com força no pensamento dos investidores;
por outro, alguns deles alertam que as artes devem ser entendidas fundamentalmente como fim
e não como meio para outras questões, visto que o papel inovador da arte só pode ser cumpri-
do com a experimentação de novas formas e linguagens. “O investimento social privado em



cultura passa hoje muito mais (...) por projetos que têm origem ou têm finalística na educação,
no meio-ambiente e na inclusão social do que projetos que têm origem ou finalística na ação
artística por si só. (...) Então, no fundo, você se utiliza da cultura pra fazer essas ações de edu-
cação, meio-ambiente, esporte e, muitas poucas vezes, você pega este recurso pra provocar
uma produção artística real de fronteira (...) se não a gente só está reproduzindo modelos,
fazendo cultura e, poucas vezes, está fazendo arte.”

Na síntese abaixo, podemos observar as principais diferenças percebidas nos pontos
de vista dos entrevistados. De certa forma, tais orientações foram percebidas alinhadas com
os investimentos em projetos e ações culturais realizados pelos entrevistados.
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Grupo PRIVADO
O papel da cultura é de
educação e
organização social, já
que ela transforma a
sociedade pela
reflexão e difusão de
conhecimento, fatores
que promovem a
inclusão.

Grupo PÚBLICO
Cultura é fundamental. Dada sua

diversidade no Brasil, participa do
processo de inclusão social com
consciência de cidadania, promovendo
reflexão e desenvolvimento
socioeconômico.

A representação da diversidade cultural
brasileira e sua preservação têm especial
força no desenvolvimento.

Grupo HÍBRIDO
Cultura tem papel amplo, pois envolve aspectos
materiais e simbólicos. Por meio da
educação, ela contribui para o
estabelecimento da identidade coletiva.
Exerce importante papel no desenvolvimento
da democracia, uma vez que amplia canais
de socialização e de expressão e, além
disso, contribui para a criação de novos
mercados e favorece a distribuição de
renda.
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Grupo PRIVADO
Os investimentos em cultura são

resultado de diversas motivações:
facilitar a comunicação,
valorizar e conferir cidadania à
marca; melhorar o
relacionamento e/ou
convivência com as
comunidades locais. Também
atuar dentro dos parâmetros
socialmente responsáveis,
assumindo compromisso com o
desenvolvimento do País.

“… investir em cultura, no esporte,
em projetos pra crianças, em
projetos pra idosos, enfim, é um
leque que você pode escolher,
né? E aí, às vezes, tem mais a
ver com teu negócio, tem mais a
ver com a comunidade onde
você está inserido. Aí você faz
uma série de critérios pra
escolher, mas eu acho que
acaba tudo refletindo na
educação, na melhoria da
educação, não da educação
formal mas da educação geral.”

Grupo PÚBLICO
Investimentos em cultura geram
retorno social e formam
cidadãos. Assim, investir em
cultura abre caminhos para
melhorar educação,
economia e a sociedade em
geral. É investimento, não
deve ser confundido com
renúncia fiscal.

“Eu acho que investir em
cultura, significa investir na
diversidade.”

“Investir em cultura significa
colaborar para esse
desenvolvimento econômico,
como eu tava dizendo, mas
também pra esse
desenvolvimento humano.”

“As pessoas, às vezes,
confundem investir em cultura
com a renúncia fiscal … as
leis de renúncia fiscal, né?”

Grupo HÍBRIDO
Por princípio, investir em cultura vai além do
fomentar a marca da empresa investidora.
Visa, por meio dos valores morais da
responsabilidade social, melhoria e
desenvolvimento socioeconômico que
preserva a identidade coletiva, as tradições
e os costumes.

“… investir em cultura significa investir no futuro,
investir na perspectiva de uma sociedade
melhor, desde que você faça esse investimento
de uma maneira adequada, de maneira justa,
num produto cultural ou numa ação cultural
que seja abrangente, coletiva, pública, de
interesse social, de interesse educacional
importante.”

“… investir em cultura não é gasto mais, as
pessoas percebem que é um investimento, ou
seja, é algo que você tem retorno, você tem
retorno de marca, retorno de uma melhoria
dos índices sociais e econômicos na
população, retorno nos índices de
desenvolvimento por exemplo, IDH.”

Por que investir em Cultura?

A ideia dos investimentos em cultura apresenta pesos diferentes conforme a vocação
do investidor. A orientação para o investimento, naturalmente, remonta às características de
cada grupo.

Todos os grupos apresentam considerações sobre a importância da cultura no desen-
volvimento social, porém orientações distintas são percebidas em cada um deles. No grupo
privado, percebe-se o investimento prioritariamente como um meio de comunicação e de
associações positivas para a marca do patrocinador. Já para o grupo público, a formação de
cidadãos e o desenvolvimento socioeconômico está em primeiro plano. A visão do grupo
híbrido incorpora aos dois outros pensamentos a importância de representação da cultura.



Papel da iniciativa privada no
desenvolvimento da Cultura

A perspectiva sobre o papel da iniciativa privada no desenvolvimento da cultura no
País constrói, na visão dos grupos público e híbrido, a necessidade da ação conjunta entre
público e privado. A ideia central é a de que também há impacto público nas atividades da
iniciativa privada. Estes impactos, das mais diversas ordens, compõem o cenário nacional.
Assim, a iniciativa privada tem um conhecimento negocial que pode favorecer o desenvolvi-
mento econômico da cultura bem como favorecer sua capilaridade e democratização, não
necessariamente fazendo uso de recursos públicos, mas se valendo da lógica reguladora de
mercado, dominada pela livre iniciativa.

A percepção do grupo privado caminha para diversos pontos. Questões como o for -
talecimento da produção cultural no País pelo investimento realizado, o investimento além dos
recursos públicos e a formação cultural de públicos com os quais se relaciona a empresa estão
presentes no entendimento do grupo das empresas privadas.

O ponto comum de percepção entre os grupos é a necessidade de complemento de
financiamento, apesar de, como se pode verificar mais adiante, nem todos os entrevistados
da iniciativa privada priorizarem a cultura em seus orçamentos.
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Grupo PRIVADO
A iniciativa privada deve formar
parceria com o governo para
incentivo e distribuição de arte
e cultura.

“Eu acho que as empresas têm um
papel fundamental e acho que
podem ser grandes produtoras e
distribuidoras de arte e de
cultura.”

“… hoje a gente tem um papel
importante em disseminar, em
promover, em estimular a cultura
no País.”

“A iniciativa privada deveria
conseguir se desvincular um
pouco desse tema da renúncia
fiscal, da utilização dos
incentivos.”

Grupo PÚBLICO
As empresas precisam
complementar os
investimentos públicos sem
dependerem exclusivamente
dos mecanismos de incentivo
fiscal.

“Quando se pensou numa lei
de incentivo à cultura, se
pensou que o estado entraria
com uma parte dos recursos
associada à parte da
iniciativa privada para
desenvolver o setor. Isso de
fato nunca aconteceu porque
os índices de renúncia fiscal
foram se ampliando e o
mundo empresarial começou
a se acostumar que para se
investir em cultura, é preciso
que o governo dê tudo… eu
quero 100%.”

Grupo HÍBRIDO
Devem suprir carências do Estado, contribuindo

com seus conhecimentos sobre mercado e
gestão.

“… você está educando as novas gerações a
perceberem o papel da arte, da cultura na
formação do indivíduo e, justamente
trabalhando a importância desse
conhecimento, dessa vivência expressiva
através das artes no sentido amplo, todos os
meios de expressão, nisso aí, você vai formar
também consumidores pras artes, pra cultura
em geral, e, com isso, você vai ativar um
mercado futuro. E aí onde tem público, a
iniciativa privada pode se fortalecer no
sentido de viver e contracenar com o
mercado, o mercado de trabalho, o mercado
de bens e serviços, então isso é muito
importante.”



Papel do poder público no
desenvolvimento da Cultura 

Quando se avalia o papel do poder público, é interessante notar que a atribuição ao
Estado da responsabilidade estratégica de criação e desenvolvimento de eixos para o desen-
volvimento nacional da cultura é ponto comum no discurso dos entrevistados.

“É obrigação do estado, sim, promover condições para que a sociedade tenha aces-
so aos bens culturais de modo geral ... como um direito individual, para todo mundo. Faz
parte dos direitos humanos, faz parte das necessidades cada vez mais prementes, o indiví-
duo ter acesso à cultura, à sua própria cultura e ao conhecimento da cultura de modo geral.
Isto é básico. Como é que ele exercita isso? Ele exercita através de recursos públicos, através
de recursos públicos diretos provenientes do tesouro da arrecadação de impostos. Então é a
mesma preocupação com a educação, com saúde.”

Ainda que o ponto comum observado no papel do governo seja o de subsidiar a cul-
tura no País, pequenas diferenças foram notadas nas percepções dos grupos. Enquanto os
entrevistados públicos e híbridos reforçam o desenvolvimento de infraestrutura, a distribuição
democrática e o controle do Estado neste papel, os entrevistados da iniciativa privada privile-
giam visão mais operacional, contemplando o estímulo ao consumo cultural e a viabilização
de projetos não comerciais como atribuição governamental.
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Grupo PRIVADO
O poder público deve estabelecer
os objetivos e as diretrizes
nacionais de investimento em
cultura.

Viabilizar projetos sem viés
mercadológico.

Educar para formação de plateias.

Grupo PÚBLICO
O papel de poder público é
fomentar a cultura, garantir
sua diversidade e o acesso
da população. Assumir a
mediação, o controle e a
fiscalização dos
investimentos e criar outros
mecanismos, além da Lei
Rouanet.

Grupo HÍBRIDO
É fomentar cultura e dar condições de acesso
às suas diferentes expressões regionais.

Regular, incentivar, mediar e facilitar o
desenvolvimento da cultura. Promover
parcerias e criar canais de participação.

Absorver demandas culturais da população.
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A arte de transformar
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O Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC),
com três sedes, proporciona melhoria de

vida à população de Fortaleza.

Por Lina Cavalcante • Fotos: Paulinho de Jesus

Centro Dragão do Mar



Muitas são as iniciativas que utilizam a arte como ferramenta de transformação social.
No Ceará, algumas delas merecem destaque pelos resultados positivos para todo o Estado.
Vinculado à Secretaria de Cultura, o Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC) é a primeira
organização social, nessa área, criada no Brasil. Ele é responsável pela gerência de três
locais da Secretaria  – denominados também como “equipamentos”: o Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura (conhecido popularmente por Dragão do Mar), o Centro Cultural do
Bom Jardim (CCBJ) e a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAO).   

Para a secretária-adjunta da Cultura do Ceará e ex-presidente do IACC, Maninha
Morais, os três equipamentos são de importância ímpar para o Estado. “O Centro Dragão do
Mar consolidou-se como um dos mais notáveis espaços culturais do País, constituindo-se como
uma importante âncora para o desenvolvimento do Ceará. Este projeto colocou definitiva-
mente o Estado no circuito da cultura nacional”, argumenta. Sobre os outros equipamentos do
IACC, a secretária acredita no papel essencial que está sendo feito junto às comunidades.
“Os outros dois espaços atendem às demandas das regiões periféricas da cidade de
Fortaleza, que apresentam Índices de Desenvolvimento Humano mais críticos. Eles realizam
importante papel com suas ações voltadas para a formação em arte e, assim, contribuem
definitivamente para colocar o Ceará no circuito dos grandes centros antenados com o
mundo contemporâneo”, completa.  

Maninha Morais esteve à frente do IACC por quatro anos e entende que por meio da
arte e da cultura é possível criar  novas direções para a população, que participa e constitui os
projetos. Além disso, enxerga os equipamentos como locais onde a cultura cearense pode
crescer, não só por meio da visibilidade, mas pelas possibilidades de troca de informações
com artistas de outros lugares. “Trabalhamos para ver estes espaços como lugar de encontro
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Quem foi o Dragão do Mar?

Francisco José do Nascimento (1839-
1914), conhecido na época como Chico da
Matilde, ficou imortalizado como Dragão do
Mar. O corajoso jangadeiro foi responsável pela
greve de seus companheiros em nome da luta
abolicionista. Em janeiro de 1881, ouviu-se em
Fortaleza o grito: “No porto do Ceará não se em -
barcam mais escravos!”, ecoando do grupo de
jangadeiros que decidiu não fazer o transporte de
negros até o porto (a profundidade da região
impedia que os navios atracassem). 

A ousadia do jangadeiro parou por três
dias o mercado escravista da capital alencariana.
Além disso, a jangada de Francisco José do
Nascimento, chamada Liberdade, chegou até à
capital do império a bordo de um navio mercante,
como um símbolo de protesto ao comércio de
escravos. Assim, o mulato Francisco, o Chico da
Matilde, natural de Canoa Quebrada, se firmou
como um herói popular e é homenageado, nome-
ando o maior centro cultural do Estado do Ceará.

Centro Dragão do Mar



para propor à arte cearense novos caminhos para se revelarem e intercambiarem com o Brasil
e o mundo. A arte, a ciência e a técnica aliadas são capazes de fazer do homem trabalhador
um ser realizado pela capacidade de produzir. Nestes espaços, encontramos iniciativas que
resgatam e abrigam com devida importância parte da nossa história e da nossa identidade
cultural”, explica Maninha.

Por todas essas oportunidades que podem ser criadas através do IACC, a secretária
fala com muito carinho da experiência que obteve como presidente do Instituto. “Cuidar e
servir à cultura do Ceará será sempre motivo de orgulho e de prazer quando se acredita na
arte como fator de transformação de uma sociedade mais justa e democrática e, portanto,
mais feliz”, declara.

Uma plateia em formação
Cartão postal de Fortaleza, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura impressiona

pela grandiosidade. São 30 mil metros quadrados planejados para fomentar a vivência cul-
tural na cidade. A arquitetura imponente, assinada pelos cearenses Delberg Ponce de Leon e
Fausto Nilo, abriga dois museus (o Memorial da Cultura Cearense e o Museu de Arte
Contemporânea), um planetário, uma biblioteca de artes, duas salas de cinema, um teatro,
um anfiteatro, a chamada Praça Verde (espaço aberto ideal para eventos maiores), um
auditório e o espaço Rogaciano Leite Filho, que abriga eventos menores. 

O Centro foi idealizado há doze anos pelo jornalista Paulo Linhares, então Secretário
da Cultura do Ceará,ao lado do Governador Ciro Gomes. Hoje, o principal projeto do
Dragão do Mar é a retomada dos cursos de formação em arte e cultura. Segundo a Presidente
do IACC, Isabel Cristina Fernandes, essa é uma tentativa permanente. Além disso, o Dragão
do Mar deve passar por uma ampliação de sua estrutura física com a construção de um
grande palco na Praça Verde, com infraestrutura para receber as mais variadas apresen-
tações. 

Isabel enfatiza a importância da instituição para o turismo. “O lugar é referência tanto
pelas atrações artísticas – a maior parte gratuita ou ingressos com valores simbólicos – quanto
pela arquitetura que transformou uma área antes degradada em um local de vida”, conta. De
acordo com a presidente, o Centro é essencial para o Estado. “Nem consigo imaginar o
Ceará sem um centro cultural como o Dragão do Mar. São 12 anos de história e acredito que
temos pela frente um importante caminho pra discutir o papel dele, com a valorização cres-
cente do artista local”. 

O cantor cearense Raimundo Fagner concorda. “O Centro Dragão do Mar é o mais
completo equipamento cultural que a gente tem. Já virou referência não apenas como espaço
de cultura, mas também para o turismo. Com a reurbanização da Praia de Iracema, vai se
prestar mais ainda àquilo para que foi concebido”. 

Fagner se emociona ao relembrar das fases importantes de sua carreira na qual a insti-
tuição esteve presente. “Passei por grandes e inesquecíveis momentos na minha terra, poden-
do citar o show de centenário do Theatro José de Alencar, com a praça lotada. Mas jamais
poderei esquecer a emoção do momento de gravar o álbum duplo no Dragão do Mar. Foi,
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para mim, um impacto tão grande que a carga emocional me fez adoecer assim que o show
terminou. Desde a primeira música até o final, difícil descrever como tudo aconteceu”.

Como o mais importante polo cultural do Estado, é necessário que o Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura alcance aqueles que mais necessitam. Isso acontece não só com a pos-
sibilidade de acesso a espetáculos, oficinas e cursos, mas também oferecendo apoio à popu-
lação dos bairros próximos. 

“As comunidades do entorno − em especial a do Poço da Draga −, são as mais bene-
ficiadas pelo Dragão do Mar. Muitos jovens da comunidade trabalham no Centro, além de
visitarem e participarem das programações artísticas com a frequência de um vizinho. Os
jovens crescem em contato com a cultura do nosso Estado e em função da diversidade das
programações a frequência de público é variada, tanto em termos de faixa etária como em
local de residência”, explica Isabel.

Restaurando vidas
No bairro de Jacarecanga, região oeste de Fortaleza, a Escola de Artes e Ofícios

Thomaz Pompeu Sobrinho (EAO) merece destaque. Por fora, uma beleza singular que permite
aos cearenses um passeio pelo passado. O patrimônio foi construído em 1929 (pertenceu ao
engenheiro e intelectual cearense que dá nome à escola) e passou por dois processos de
restauração. A importância histórica da casa é muito significativa, ainda mais para uma
cidade como Fortaleza, que passa por constantes transformações. “A escola é uma das últi-
mas peças integrantes do acervo residencial do bairro e é remanescente de um  acervo prati-
camente desconhecido de arquitetura Art-Nouveu, de procedência italiana”, explica Nilde
Ferreira, coordenadora da EAO.
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Mas não é só isso. As duas restaurações do imóvel foram feitas pelos próprios alunos.
O local – outro equipamento da Secretária de Cultura do Estado – forma profissionais da área
de restauração e conservação do patrimônio cultural material e de valorização e recuperação
do patrimônio cultural imaterial do Estado do Ceará. Em 2001, 60 jovens transformaram suas
vidas no curso de formação oferecido pela Escola e registraram a mudança num trabalho
admirável espalhado por paredes, portas de madeira cedro e por toda a sua arquitetura. Em
2006, foi a vez dos alunos do curso de Restauração de Edificações Históricas e Artísticas,
responsáveis pela restauração da parte interna, com a recuperação da pintura das paredes. 

Por meio dos cursos oferecidos, a instituição trabalha não só a formação profissional
desses jovens de regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano, mas também atua no
reconhecimento do patrimônio do Estado, valorizando a cultura local. Segundo Nilde, essa é a
grande contribuição da escola para o Ceará. “O conjunto de conceitos e metodologias apli-
cadas pela escola em seus cursos, resulta tanto na capacitação intelectual de seus alunos como
na formação de mão de obra habilitada e competente para atuar em diversas áreas do
patrimônio cultural e artístico, seja na preservação ou na restauração destes elementos”, reforça. 

Além dos cursos, disponibiliza espaços educativos, como a biblioteca, com acervo de
mais de 1,5 mil livros nas áreas de Artes, Arquitetura, Patrimônio Cultural e Literatura e uma ilha
digital, que oferece acesso gratuito à internet, serviços de impressão, digitalização e cursos
básicos de informática. O financiamento principal é do Governo do Estado, mas algumas
ações pontuais acontecem com captação de outros recursos, por meio de projetos especiais.

A comunidade em foco
A pequena S.F. tinha 13 anos quando foi levada pela mãe ao Centro Cultural Bom

Jardim (CCBJ). A menina era agressiva e tinha problemas de autoestima. Por causa desses pro -
blemas, a mãe confessava não gostar dela e, por isso, foi pedir ajuda ao Centro. Queria que a
filha entrasse na escola. Com atividades culturais e estímulo à educação, a adolescente mudou
de rumo. Foram aulas de capoeira, dança de rua, português e formação em arte, educação e
meio ambiente. Hoje, com 15 anos, frequenta a escola e só tira notas boas. A mãe passou a ser
uma grande amiga e incentivadora da mocinha criativa e estudiosa. São as mais de cinco mil
histórias como esta que fazem do CCBJ uma iniciativa de grande importância para Fortaleza. 

A região do Grande Bom Jardim, que inclui os bairros Canindezinho, Siqueira, Granja
Portugal, Granja Lisboa e o próprio Bom Jardim, é considerada a mais populosa e violenta da
capital do Ceará. Lá encontramos os mais baixos índices de IDH. Apesar disso, uma intensa
atividade cultural pode ser vista, seja na área do artesanato (que é muito intensa), na música
ou nas artes plásticas. 

Os moradores-artistas encontram apoio no CCBJ, mais um equipamento da Secretaria
de Cultura do Estado, gerenciado pelo IACC, um importante espaço de convivência e de for-
mação artística. A estrutura é moderna, com salas de aula, teatro para 120 pessoas, ateliês de
arte e  de costura, sala de dança, sala de exposição, estúdio de música, ilha digital e praça
para apresentações e encontros. Segundo a diretora do Centro, Diana Pinheiro, a arquitetura
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contemporânea, com blocos independentes e de tamanhos irregulares, pretende imitar a falta
de planejamento do bairro e se aproximar dos frequentadores. 

Além da programação Cultural, existem cursos na área de informática, teatro, dança e
gas tronomia, entre outros. A verba provém do Governo do Estado, por contrato ou por um proje-
to chamado FECOP (Fundo de combate à Pobreza). O investimento garante melhorias no táveis.
“É uma mudança visível. Quando as pessoas têm em seu bairro um espaço dirigido pa ra a cul-
tura e para a arte e não precisam sair do seu espaço para se encontrarem com amigos, sur ge
uma nova postura de cuidado muito significativo, que a gente já pode a observar aqui”, co -
menta Diana. Os moradores procuram o Centro e solicitam os cursos e os eventos que lhes agra -
dam, o que mostra a interação entre instituição e frequentadores e o bom êxito da iniciativa.

Liceu de Artes e Ofícios 



Visão sobre a Política Nacional
de Incentivo à Cultura

A discussão centrou-se nas leis de incentivo fiscal à cultura em detrimento da política
cultural. Essa abordagem foi justificada pelo fato de estas leis terem suprido durante muito
tempo a falta de políticas regionais de cultura. Esta situação, de acordo com os entrevistados
do grupo público, tem se alterado gradualmente.

“… durante muito tempo, as leis de incentivo se tornaram a própria política pública ...
a lei Rouanet ou as leis de incentivo fiscal estaduais parecem que se transformaram na própria
diretriz, ao invés de ser um caminho a partir do qual essas diretrizes vão ser colocadas em
prática.”

Os entrevistados do grupo público bem como do híbrido reconheceram a importância
dos incentivos fiscais para a atenção da iniciativa privada para a cultura, imprescindível para
uma atuação sistemática e contínua.

“… nós temos uma lei de incentivo que gerou um bom resultado na prática. Por quê?
Porque ela criou um mecanismo que fez crescer a participação do privado na administração
e na realização da ação cultural de modo geral, isso no campo da cultura.”

Por outro lado, a burocracia foi ponto comum apresentado por todos os grupos como
característica do modelo de incentivo fiscal à cultura brasileira, algo que dificulta o acesso aos
recursos, cria processos que não retratam a realidade, incentiva práticas ilícitas e, conse-
quentemente, prejudica o desenvolvimento da produção cultural.

“Vou dar um exemplo ... (a lei) exige que quando você entra com o projeto ... já tenha
um esboço ... se você está pedindo dinheiro para contratar o curador como é que você pode
ter o projeto pronto? ... você faz um projeto que é pra inglês ver, pra poder atender burocrati-
camente uma questão.”

As sutis diferenças nas perspectivas sobre a compreensão do incentivo à cultura perce-
bidas no decorrer das entrevistas sugerem que a compreensão dos diferentes interesses dos
atores envolvidos no processo de desenvolvimento da cultura no Brasil é necessária. Sem que
haja a harmonização destes interesses, a colaboração e a participação destes atores estarão
comprometidas. Esta pesquisa fornece evidências de alguns destes interesses, porém há a
necessidade de estudos que favoreçam a compreensão dos fatores motivadores de cada um
destes atores.
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Grupo PRIVADO
A iniciativa privada vê na

Política Nacional de Incentivo
à Cultura o instrumento que
viabiliza investimentos
privados em cultura. Não
demonstra conhecer as
políticas públicas de cultura.
Faz crítica tanto aos
processos burocráticos de
aprovação de projetos
quanto à restrição da lei de
incentivo para empresas de
lucro presumido.

Grupo PÚBLICO
O poder público destaca que os
benefícios da lei de incentivo à cultura
contemplam todo o Brasil. Os
entrevistados deste grupo enfatizam que
a lei criou canal de comunicação
entre o poder público e as empresas,
permitiu o reconhecimento de
segmentos culturais e criou condições
para a ampliação de recursos do
MinC.

Faz críticas à burocracia, à interpretação
única da lei como benefício fiscal, à
concentração de investimentos no Sul,
no Sudeste e nas capitais.

Grupo HÍBRIDO
Este grupo reconhece que a

diversificação dos investimentos
promoveu a participação do setor
privado. Apesar de verificarem a
característica didática do modelo de
incentivo brasileiro, que fez com que a
iniciativa privada contemplasse a
cultura em seus investimentos, ressaltam
as críticas às dificuldade de acesso do
produtor aos investimentos, a
burocracia e as recorrentes práticas
pouco éticas, além das interrupções
em anos de eleições.

“... uma liberdade maior, menos burocracia, mais facilitação e, por outro lado, um
controle maior, uma responsabilização maior. Quando você aumenta demais a burocracia,
você fomenta a corrupção também, meio que junto. Por quê? Porque você mostra caminhos
facilitadores ao mesmo tempo que você exige determinados formalismos.”

As percepções distintas sobre a política nacional de incentivo à cultura apresentam
pers pectivas subsidiadas por questões empíricas. Percebe-se que a integração da atuação da
iniciativa privada e da pública ainda estão em desenvolvimento.

Leis de Incentivo à Cultura

Estaduais e Municipais
Com os entrevistados do setor público e do grupo híbrido, abordou-se, também, a con-

tribuição das leis estaduais e municipais no desenvolvimento da política cultural brasileira. A
percepção é a de que é necessária a integração e o aumento do diálogo entre as três esferas
governamentais para dinamizar o processo de execução dos projetos e potencializar os resul-
tados da atuação cultural.

Federal - Lei Rouanet
Especialmente em relação à lei Rouanet, na modalidade de incentivo fiscal – o

Mecenato – a iniciativa privada a percebe como positiva, já que contribui para critérios de
seleção dos projetos, distribui recursos que possibilitam investimentos em cultura e estimula o
investimento privado sem renúncia fiscal, mas imperfeita. Demonstrou-se consciente sobre os
critérios de avaliação do retorno que as ações incentivadas fornecem para a sociedade.
Sugeriram que deixam a desejar, favorecendo o viés mercadológico na seleção dos projetos
a serem financiados.

Como consequência disso, os entrevistados do grupo híbrido percebem que a Lei
Rouanet provoca concentração de incentivos nas regiões do País mais privilegiadas economi-
camente, onde os segmentos culturais mais beneficiados são os que apresentam maior públi-
co em detrimento de segmentos mais artesanais, com menor potencial de público e, conse-
quentemente, menos divulgados.



Políticas de fomento internacionais
Bons exemplos de políticas de fomento e financiamento cultural em outros países

Os representantes entrevistados do grupo público mencionam como um bom exemplo
de política de financiamento alguns países, com a ressalva de que funcionam em contexto
sociocultural daquele país. 

A França foi mencionada como representante do resultado de seu grande investimento
no patrimônio cultural. Para os entrevistados, este investimento repercute favoravelmente no tu -
rismo. Sua política de fundos setoriais e incentivo fiscal é citada como admirável, com méto-
dos de mensuração do impacto e do consumo cultural considerados ótimos.

A Argentina foi lembrada como detentora de uma boa política de incentivo na área
audiovisual.

Nos Estados Unidos, é vista com bons olhos a mobilização privada para o investimen-
to em cultura.

Para estes entrevistados, tais práticas só poderiam ser consideradas no Brasil se antes
houver atenção para a formação de público e profissionalização dos atores da cadeia produ-
tiva. O comprometimento das esferas públicas e privadas seriam fundamentais para tal desen-
volvimento. Porém, segundo os entrevistados do grupo público, além de orçamento público
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Além do fato de a questão fiscal ser mais representativa na região Sudeste, uma outra
questão foi proposta em todos os grupos, porém por poucos entrevistados, em relação à con-
centração de investimentos no Sudeste que hoje acontece na Rouanet. Não há discordâncias
em distribuir os recursos por todo o território nacional porém, como investir em outras regiões
se não existem projetos?

Esta questão sugere que os diversos elementos que contribuem para a produção cultu -
ral – a cadeia produtiva da cultura – precisam ser entendidos também regionalmente para se
estimular o desenvolvimento nacional e integrado.

Grupo PRIVADO
Os gestores e decisores

entrevistados na iniciativa
privada demonstram
preocupação com o risco que as
mudanças na lei provocariam na
atual política de investimentos,
principalmente a concentração
no eixo Rio-São Paulo, dado o
fato de muitos patrocinadores
atuarem nesta região, e na
flexibilização das cotas de
isenção. 

Ainda assim, não questionaram a
mudança proposta.

Grupo PÚBLICO
Os entrevistados representantes do poder

público sugerem que a
responsabilidade de alocação de
investimentos volta a ser do Estado,
eliminando a dominação de alguns
grupos que hoje ocorre.

Acreditam que a flexibilização das
categorias de incentivo ajudará a
preservar a diversidade dos
investimentos em cultura e que a criação
de novas categorias poderá auxiliar na
melhor classificação dos projetos e
proporcionar maior
empreendedorismo na área cultural.

Grupo HÍBRIDO
Estes entrevistados têm visão otimista

para as mudanças da lei. Acreditam
que os atores envolvidos nos
processos de um projeto cultural
trabalharão em conjunto e que a
mudança favorecerá a
descentralização dos investimentos
beneficiando outras regiões do
País.

Em resposta a estas questões que já existem há algum tempo, surgiu a proposta de
mudança na lei de incentivo à cultura federal. As percepções dos entrevistados apresentam
abordagens distintas como se vê no quadro.
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limitado e consideração da cultura como eixo estratégico no País ser fato distante, a dimensão
e a diversidade cultural do Brasil dificultam as adaptações de outros modelos. Ainda a falta de
maior estímulo para que produtores culturais possam produzir mais e a dificuldade do empre-
sariado brasileiro em investir onde não há incentivo fiscal são pontos a serem trabalhados.
Assim, compreende-se a necessidade de modelo específico de atuação cultural para o Brasil.

Práticas de investimento
em Cultura observadas

Considerando ainda práticas em relação aos investimentos em cultura realizados com
financiamento público, seja por meio de benefício fiscal, seja por subvenção, os entrevistados
foram estimulados a refletir sobre práticas que devem ser adotadas, evitadas ou mantidas na
alocação do dinheiro público. A ideia relevante que representa o grupo híbrido é apresenta-
da por uma avaliação genérica sobre as práticas.

Grupo PRIVADO
Práticas que devem ser
Adotadas

Transparência na utilização
dos recursos;

Ampliação da quantidade de
investidores, incluindo
empresas de lucro
presumido;

Descentralização regional dos
investimentos;

Definição de diretrizes de
investimentos traçadas pelo
Estado;

Maior rapidez e melhores
critérios na avaliação da
prestação de contas.

Práticas que devem ser
Evitadas

Aprovação de projetos sem
benefícios sociais;

Aprovação de projetos
elitizados;

Concentração em grandes
centros urbanos;

Burocracia e má fiscalização.

Práticas que devem ser
Mantidas

Atual política de incentivo
fiscal.

Grupo PÚBLICO
Práticas que devem ser Adotadas
Conscientização (pela educação) de todos os envolvidos

sobre a importância de investir em cultura;
Descentralização regional dos investimentos;
Criação de mecanismos para definição de diretrizes e

cotas de investimento;
Alteração da lei federal vigente, criando novas leis que

possibilitem mais recursos e formas de avaliação
(conselhos de aprovação);

Criação de políticas de edital ou mecanismos mais
democráticos e transparentes, garantidores da
diversidade cultural;

Simplificação e desburocratização das leis de incentivo;
Ampliação dos estudos de impacto dos editais.

Práticas que devem ser Evitadas
Burocracia;
Análise de área cultural;
Ingerência governamental nas diretrizes privadas;
Clientelismo, favorecimento de grupos;
Isenção de 100%;
Irresponsabilidade na utilização do recurso;
Apadrinhamento, dirigismo, uniformidade, privilégio a

linguagens e áreas específicas.

Práticas que devem ser Mantidas
Ações e programas de acesso ao financiamento da

produção;
O princípio da transparência e boa aplicação do recurso;
Diversidade de fontes, mecanismos diversos e

responsáveis, que efetivamente promovam atividade
cultural de maneira sustentável.

Grupo HÍBRIDO
A dificuldade burocrática

para implementar um
projeto cultural é muito
grande, colaborando
para que haja
corrupção nos processos
de captação dos
investimentos. 

Visando a evitar tal
prática, é apontada a
necessidade de
aumentar a fiscalização,
o controle e a
transparência dos
processos, sem
aumentar, contudo, os
trâmites burocráticos.



A “arquitetura cultural”
Empresário, consultor e

pesquisador do setor

cultural, Leonardo Brant

fala sobre esse

mercado no País.

Por Paula Nunes e Kassìa Cáricol
Foto: Paulinho de Jesus
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O trabalho como consultor no fim da década de 1990 levou Leonardo Brant à prática
da pesquisa que, por sua vez, o ajudou no desenvolvimento de um novo olhar sobre o merca-
do de cultura no Brasil. Isso tudo justamente no momento em que o governo federal chamava
as empresas a destinarem parte do dinheiro do Imposto de Renda a projetos culturais. 

Nesse contexto, nem empresários e nem produtores sabiam como participar e ativar
essa nova força econômica que surgia. Sem encontrar um caminho acadêmico inspirador ou
um modelo de negócios a ser seguido, Brant apostou na experimentação e criou uma nova
abordagem ao se relacionar com as empresas tendo por objetivo captar recursos para proje-
tos na área de cultura. 

Doze anos após se lançar nesta empreitada, Brant gerencia três negócios que são de
alguma forma, interligados: o primeiro deles é um centro de formação e de estudos para
profissionais do setor cultural; o segundo é um portal na internet; e o último, uma consultoria
para ativar negócios culturais. 

Dessa investigação mais profunda entre a relação empresa e cultura, nasceu o que
Brant intitulou de “arquitetura cultural” e que é a matriz de seu trabalho. 
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PSCB - Você ingressou no mercado de cultura no final dos anos de 1990. Como
era começar a trabalhar com o setor naquela época?

Leonardo Brant - O governo Fernando Henrique Cardoso chamou as empresas para
trabalharem juntos e passou a difundir essa ideia de maneira agressiva, chegando a prometer
aos empresários incentivos privados muito grandes sem qualquer preocupação quanto ao
benefício público daquela ação. Na época, foi distribuída a cartilha “Cultura é um bom negó-
cio”, na qual havia uma análise da comunicação empresarial e de como a publicidade esta-
va com os dias contados. Esse material ainda apresentava as vantagens para quem investisse
em cultura como ferramenta de comunicação empresarial – de marketing. A gestão FHC, de
certa forma, desenvolveu um modelo de negócio brasileiro reconhecido internacionalmente.

PSCB - Quais os pontos bons e ruins desse modelo?
Brant - O bom é o crescimento da indústria cultural. E isso é inegável. Um exemplo é o

estágio atual de desenvolvimento do cinema brasileiro. Tivemos uma guinada e foi via lei de
incentivo. Conseguimos, ainda, captar recursos para viabilizar grandes espetáculos, grandes
produções. 

Mas a produção de base, essa ficou esquecida. Pesquisa, principalmente.  Embora eu
reconheça que exista um efeito em cadeia: quando a indústria está bem, ela dá emprego ao
ator que, ao poder se bancar com sua arte também consegue fazer sua pesquisa. 

Seria como eu, que ganho dinheiro com consultoria às empresas e invisto esse lucro no
setor cultural. Como? Publicando, fazendo o site, desenvolvendo pesquisa. Coisas que faço
por conta própria. Uma coisa que o artista faz também, ele trabalha em vez de concentrar suas
atividades só em pesquisa, em desenvolvimento de linguagem. E isso é assim no mundo inteiro,
na Europa, nos EUA. Não tem nenhum pecado em fazer assim.  

PSCB - Quais as perspectivas para os negócios culturais no Brasil? 
Brant - Eu tenho acreditado mais no setor cultural e na formação do setor. Acho que o

mercado vai bem e a política vai mal. O mercado é potente e a política não está acompa -
nhando essa potência. Existem muitas forças divergentes no setor cultural e elas continuam se di -
gla  diando sem encontrar uma pauta em comum. Nem mesmo, nesse momento, o Ministério da
Cultura está acompanhando, isso porque só fica gerenciando crise. 

E, hoje, dá para viver do mercado sem depender de política. É claro que um ministro
que não estimula o setor atrapalha, mas existe uma indústria, a do entretenimento, que já está
mais fortalecida.

Quem acaba mais prejudicado nessa dinâmica é o setor de pesquisa, os trabalhos de
estímulo a dinâmicas culturais. Você vai numa galeria dos Jardins, por exemplo, e lá ninguém
sabe o que está acontecendo com as políticas culturais.

PSCB - Falando de toda a cadeia de negócios, como estamos de profissionais? 
Brant - Falta muita qualificação, muita mesmo. Acho que o que mais falta no mercado

atual é o que eu chamo de profissional do futuro: o gestor cultural. É aquele cara que com-
preende as novas dinâmicas, tem olhar empreendedor, não necessariamente no sentido de ser
o dono do negócio, mas de ter visão. E ele sabe trabalhar de forma compartilhada, em rede,
entende esses movimentos cooperativos da indústria. 

Esse gestor cultural deve entender de política também, principalmente do processo de
construção do imaginário. Ele tem de compreender a importância, a geração de valor que isso
proporciona. Ele precisa ter a capacidade de estabelecer uma relação ativa, dinâmica e posi-
tiva com seus públicos. Esse profissional seria hoje o mediador do processo criativo, o incenti-
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vador desses processos. A pessoa que tem opinião, que se articula e consegue agregar valor
para um negócio que gera valor para outro.

É esse o tipo de pessoa que está em falta no mercado nacional. Precisamos instrumen-
talizar esse talento, dar ferramentas a ele, dar conhecimento.

PSCB - Como profissionalizar esses trabalhadores? Quais as ferramentas? Quais
as dificuldades?

Brant - Cursos. Acho que a gente não tem concorrência nesse negócio. É um mercado
em formação, ainda incipiente, você não tem profissões regulamentadas. Por um lado, isso
gera insegurança em quem tenta se envolver com algo que não se sabe muito bem no que vai
dar. Mas, por outro lado, vejo novas profissões surgindo como, por exemplo, analista de rede
ou de mídias sociais. O que faz esse cara? Qual é seu papel? São questões ainda sem respos-
ta, pois nem uma rotina de trabalho foi estabelecida até este momento. 

PSCB - Como é a sua relação com as empresas?
Brant - Comecei a conversar com os empresários para conseguir dinheiro para produ -

zir cultura porque o esforço para captar recursos era tão grande que eu começava um traba -
lho hoje já preocupado em como ia ser o ano seguinte. 

Nesse relacionamento, percebi uma grande oportunidade de negócio porque as
empresas acabavam por aplicar seus recursos de forma não muito estratégica. Eram
empresários que trabalhavam na linha do “ao invés de pagar imposto, vou colocar o dinheiro
ali que é mais legal”. Só que isso não fazia nenhuma diferença para o negócio. Foi aí que
comecei a criar vínculos mais fortes com as empresas e os profissionais, principalmente das
áreas de comunicação e de responsabilidade social, que também viram nessa dinâmica uma
oportunidade e a mostrar a eles que essas questões podiam agregar valor às marcas.

Minha lógica de trabalho é demonstrar como cada setor atua e ao entender essas
diferenças, estabelecer uma relação entre eles. A companhia tem uma maneira de trabalhar a
comunicação e de marcar a sua presença no mercado e a sua relação com a sociedade. É
um jeito determinado por uma formação de identidade, por essa ciência do marketing, por
uma ideologia, um jeito que é totalmente diferente do cultural. 

A cultura tem como foco a valorização da subjetividade e é preciso reconhecer essa
dinâmica cultural, das trocas, do compartilhamento de conhecimento. Há uma lógica própria
na cultura que é diferente da maneira como a empresa trabalha o marketing. O ser humano é
o público-alvo da corporação, ele é um objeto, a marca tem a subjetividade, tem valor e eu o
agrego ao ser humano. 

A lógica da cultura é outra, é a de que o ser humano tem a subjetividade; é ele quem
cria, quem desenvolve o nosso campo imaginário; é ele quem aperfeiçoa as relações e cons -
trói o ambiente social, é quem movimenta a dinâmica. 

PSCB - No Brasil, ou as verbas para viabilizar os projetos vêm de incentivo ou não
acontece cultura no País. Como você enxerga esse cenário? 

Brant - Eu acho que tem uma confusão do que representa a lei de incentivo para a cultu -
ra. Ela é, no fim, uma compensação oferecida aos empresários e não à cultura. Ela é eco nô -
mica, para ativar esse aspecto do setor cultural e as pessoas olham para a lei de incentivo co mo
se fosse a única esperança. Não é. Mas, no imaginário do produtor cultural, se tornou o úni co
caminho. Existe esse vício, de acreditarmos que só dá para produzir por meio dessa legislação. 

O Estado foi incapaz de promover mudanças para tentar aproximar a lei de incentivo
de uma política pública eficaz. E o que fez o governo? Colocou  toda a culpa sobre a pro-
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dução cultural e o empresariado. 
Avalio que as leis de incentivo são muito eficientes para ativar a indústria cultural.

Impulsionar o desenvolvimento econômico é também uma maneira de combater nosso abis-
mo social, uma vez que ele gera inclusão social no momento em que as pessoas começam a
consumir. 

Então, a ativação do processo econômico não abandona a questão social, porque se
eu estiver investindo R$ 8 milhões e gero R$ 15 milhões, ajudarei na promoção do desenvolvi-
mento social. 

Entretanto, é uma inversão de valores transferir para a empresa a obrigação de gerar
ações culturais que é do poder público. Para evitar isso, é preciso aprimorar a regulação
desse mercado. O Estado tem que regulamentar. Hoje, ao contrário, ele compete com as
empresas. Sem dúvida nenhuma, o Estado hoje é o que mais se utiliza das leis de incentivo.

O Fundo Nacional de Cultura, por exemplo, é uma caixa preta. Ele deveria ter sido
desenvolvido com critérios para estimular principalmente essa produção cultural que está fora
desse mercado já muito bem atendido com o Mecenato. 

Mas o Mecenato atende à indústria, os grandes, e não vai conseguir abranger um
espaço muito maior do que esse. A grande maioria dos museus funcionam com base nele. E
olha que os museus nem são o lado forte da corda, estão abandonados pelo Estado. E um de
seus problemas é que ele concentra recursos nas regiões mais ricas e desenvolvidas do País. 

Temos ainda o FICART (Fundos de Investimento Cultural e Artístico), que deveria operar
como uma alavanca de ativação da indústria, mas que na prática não funciona. 

E, por fim, o ProCultura, que é mais do mesmo e ajuda a perpetuar esse conceito equi -
vocado de que as empresas devem definir o que fazer com o dinheiro público e o Estado fica
como copatrocinador dos projetos. Isso está errado. As empresas não podem ter esse papel.
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As práticas de investimento e atuação em cultura, o funcionamento do investimento
em cultura e a avaliação dos resultados destes investimentos foram discutidos e aprofunda-
dos com os gestores e decisores dos investimentos em cultura no País.

Como ponto comum a todos os grupos, verifica-se a visão da profícua contribuição da
cultura no desempenho de uma coletividade. Desta forma, pode-se inferir que cada grupo, a
partir de sua maneira de enxergar o mundo, empenha-se para um melhor resultado, mesmo
que com ressalvas feitas de parte a parte.

Sugere-se que o trabalho conjunto e dialogado, com conhecimento construído coletiva-
mente é o grande desafio para estes grupos. Isto vale, também, para desenvolvimento de diá -
logo com outros atores da cadeia produtiva como, por exemplo, o produtor, principal fornece-
dor para a demanda de investimentos em cultura destes decisores.
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Boas práticas de
investimento privado em Cultura

Como boas práticas da iniciativa privada no investimento em cultura, percebeu-se uma
tendência dos entrevistados da iniciativa privada em valorizarem a visibilidade que os investi-
mentos proporcionam à marca. Além disso, com menor representatividade no ponto de vista
destes entrevistados, destacou-se a compreensão de que a presença de institutos, fundações
e espaços próprios garante poder de disseminação cultural e abrangência territorial para a
cultura. Os benefícios atingidos com a sua existência são a facilidade na coordenação dos
investimentos, a adição de valores à imagem de marca e a profissionalização das atividades
de investimento cultural.

O investimento em Cultura
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Já para o grupo híbrido, o interesse público deveria ser considerado o eixo central
para caracterizar os investimentos em cultura. Assegura este ponto de vista por entender que,
por melhor que seja a atuação de empresas privadas no investimento em cultura, os objetivos
do setor privado são diferentes da necessidade pública.

Com o grupo público não se abordou esta questão.

Grupo PRIVADO
Chamam atenção pelo investimento em cultura as empresas que:

• apresentam volume considerável de recursos investidos;
• pulverizam investimentos, seja na abrangência

de projetos de pequeno porte ou na distribuição geográfica;
• demonstram consistência nos projetos realizados,

garantida pelos rígidos processos de seleção;
• incorporam Institutos, Centros Culturais ou Fundações

atrelados à marca, que propiciam maior coesão e
independência na realização do projeto.

Grupo HÍBRIDO
Ainda que respeitem algumas atuações, os

entrevistados deste grupos veem a dependência que
a cultura tem de empresas não como o melhor. O
investimento em cultura é de interesse público e,
portanto, o ideal é que o maior investidor do País
não seja uma empresa – que tem outros interesses –
e sim uma organização de caráter público com
objetivos culturais..

Os entrevistados também falaram de seus históricos de investimento em cultura bem
como as maneiras de viabilizar estes investimentos. Dados os critérios de seleção dos gestores
e decisores abordados pela pesquisa qualitativa do PSCB, naturalmente a Lei Federal de
Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, é a mais presente no investimento em cultura utilizado por
estes entrevistados. Os recursos são complementados com investimentos por meio de leis
estaduais e, com menor incidência, recursos próprios.

A utilização de capital próprio é apresentada pelos entrevistados como natural e dese-
jável, apesar de não ser representativa na prática de financiamento de cultura da iniciativa pri-
vada, com exceção às empresas privadas com política clara de investimento em cultura. Estas
sim já apresentam orçamentos de capital próprio, independentemente das leis de incentivo. 

Abordadas sobre possíveis alterações na Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Rouanet,
percebeu-se que empresas que incorporaram investimentos em cultura como parte de suas
estratégias de comunicação e de negócios manterão seus investimentos, mesmo que alteran-
do sua intensidade.
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Perfil de investimento
e de atuação em Cultura 

O perfil do investimento e da atuação em cultura no País – as práticas recorrentes, seu
funcionamento – revelam muitas peculiaridades a serem conhecidas em seus diversos
decisores. A partir da perspectiva dos grupos típicos de investimento, os da iniciativa privada
e os pertencentes ao poder público, o Panorama Setorial da Cultura Brasileira propõe reflexão
sobre o investimento brasileiro.

1 - Perspectiva dos entrevistados da iniciativa privada

Os entrevistados foram estimulados a resumirem o perfil da atuação cultural de suas
empresas em uma palavra. Veem sua atuação como:

• Inovadora

• Responsável

• Focada

• Tímida

• Democrática

• Desprendida

Adjetivos positivos são utilizados para exporem as boas intenções das empresas pri-
vadas como investidoras de cultura. Ainda que o exercício da gestão responsável seja algo
maior que investimentos sociais privados em cultura, nota-se a preocupação com o exercício
da responsabilidade social empresarial por meio destes investimentos e, consequentemente,
do reflexo desta atuação na opinião pública.

Talvez pela visibilidade ou exposição, ou até mesmo pela consciência de valores e
compromisso com a sociedade, há uma prioridade por ações que demonstrem transparência,
cautela e zelo pelo que oferecem e fazem pela sociedade.

A ênfase na inovação reflete a valorização da importância de apoio a artistas e proje-
tos novos, demonstrando abertura para apoiar projetos que fujam do tradicional, com o apelo
sutil para um investimento de risco, mas alinhado ao foco do negócio.

Para os entrevistados da iniciativa privada, a prioridade na alocação dos investimen-
tos em cultura tem em vista atender às demandas da empresa e às demandas sociais. Percebe-
se, ainda, que existe um esforço para a conciliação destes interesses que são de essências dis-
tintas. 

Harmonizar objetivos mercadológicos e privados com interesses públicos têm sido um
grande desafio enfrentado por estes decisores e gestores. Desta forma, o acesso democrático,
o retorno para a marca patrocinadora, a consistência conceitual, a ética no desenvolvimento
do projeto proposto, a inovação e o olhar educacional são, segundo os entrevistados, os
fatores considerados prioritários nos projetos.

Este esforço de conciliação de interesses gera como critérios de escolha dos investimen-
tos a abrangência do projeto – seu alcance geográfico, impacto e acesso ao público; a ade-
quação à estratégia e ao posicionamento da empresa; a disponibilidade de recursos; a capaci-
dade de planejamento demonstrada no projeto apresentado e a capacidade técnica da
equipe. Dessa forma, buscam-se projetos que possam proporcionar retorno em comunicação
para a marca, experiência e conhecimento para os públicos de interesse da empresa, formação
de plateias para as artes bem como acesso do público em geral à cultura e inclusão social. 

145



Maior conhecimento sobre os projetos – maior poder de julgamento.

Melhoria no relacionamento com produtores e outros agentes da cadeia produtiva.

Explorar melhor os limites dos projetos e desenvolvê-los.

Sobre investimentos em grandes produções culturais, a iniciativa privada se
expressa com palavras que vão da neutralidade, do considerar indiferente a
dimensão de uma produção cultural, até a possibilidade de realizar uma
grande produção como forma de obtenção de abrangência da distribuição da
cultura e de visibilidade.

Apresente consistência e compromisso com o resultado.

Tenha continuidade e concilie interesses públicos e privados.

Para a iniciativa privada, a utilização de capital próprio para investimento em cultura
transita entre vários pontos, a saber, parte do negócio da ação de patrocínio,
decisão estratégica, investimento específico por tipo de projeto e recurso para uso
específico na complementação da estratégia empresarial da marca.

Dar oportunidade a novos artistas.

Reconhecer organizações locais.

Estimular o inusitado. 

Comunicar-se com diferentes públicos.

2 - Perspectiva dos entrevistados do grupo público

Para o governo, boas práticas de investimento em cultura contemplam plataformas
democráticas, com facilitação de acesso. A diversidade foi representativa no ponto de vista
destes gestores. Assim, reforçam que as leis de incentivo precisam ser pensadas publicamente,
orientadas para o benefício da população e dos atuantes da cultura.

Se, por um lado, tais objetivos parecem grandiosos demais para o investimento pontu-
al em projetos, por outro os entrevistados valorizam projetos que garantam permanência e
continuidade, mesmo deixando de ser patrocinados. Assim, pode-se perceber uma expectati-
va de que as iniciativas financiadas se tornem perenes e autossustentáveis, assim como fun-
cionam os mercados da livre iniciativa.

Bate-bola com os gestores da iniciativa privada
Os gestores e decisores da iniciativa privada foram incentivados a responder o que

primeiro pensassem em relação às provocações feitas pelo entrevistador. As respostas que
melhor representam o grupo estão organizadas a seguir.
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Verifica-se nas respostas e pensamentos dos gestores e decisores da iniciativa privada
a tendência a valorizar elementos muito presentes em suas rotinas como o planejamento, tanto
estratégico quanto tático dos projetos; a relação de ganhos, tanto para a empresa investidora
como para o projeto. Como consequências pragmáticas dessa visão, o longo prazo é va -
lorizado desde que haja perspectivas solidamente desenvolvidas assim como os investimentos
sempre necessitam de justificativas e pertinência para sua ocorrência.

A afinidade que eu tenho
com determinada área
cultural possibilita ...

O investimento em grandes
produções culturais é
encarado como ...

Acredita-se num projeto
cultural que ...

A utilização de capital
próprio para investimento
em cultura é visto como...

Investir em pequenas
produções culturais

significa ...
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Investir em pequenas
produções culturais

significa...

Investir na diversidade brasileira.

Dar oportunidade, tanto à pequena produção para fazer seu trabalho como ao
público de conhecer algo novo e diferente dos grande grupos.

A afinidade com
determinada área

cultural possibilita ...

Parte dos entrevistados do poder público se expressam positivamente, assumindo
que a afinidade com determinada área cultural possibilita maior conhecimento
sobre os projetos, o que se transforma em maior poder de julgamento.

Outros afirmam que a afinidade não influencia na escolha de projetos.

O investimento em grandes
produções culturais é
encarado como ...

Os entrevistados do poder público opinam que grandes produções não fazem
parte das prioridades, nem do papel do Estado. Ressaltam, porém, que se trata
de um assunto delicado que deve ser tratado com parcimônia, já que pode
significar maneira de obter abrangência e visibilidade.

Acredita-se num projeto
cultural que ...

Tenha planejamento. Seja sustentável. Desenvolva e  desperte o público para
a arte, para a consciência cultural e não sirva apenas para distrair. Garanta
acessibilidade e diversidade.

A centralidade na perspectiva dos entrevistados do poder público é o favorecimeno da
diversidade e do acesso facilitado.

Ficou evidenciado que a segmentação do investimento por área cultural é privilegiado
na intenção de contemplar diversas formas e linguagens bem como a seleção de projetos
objetiva favorecer o acesso aos recursos de maneira democrática. 

Ficou caracterizada a necessidade de desenvolvimento de plataformas que contem-
plem tanto a diversidade nacional como a particularidade regional de todo o País. Neste sen-
tido, assim como em outros casos, os entrevistados sugeriram o diálogo e trabalho conjunto
das diversas esferas como o ideal, ainda que atribuam uma grande dificuldade devido aos
empecilhos burocráticos e políticos.

O desenvolvimento cultural (desenvolvimento de infraestrutura e formação de público),
a diversidade e o acesso do público à cultura foram apresentados como prioridades para a
alocação dos investimentos em cultura. Desta forma, são considerados como prioritários proje-
tos que oferecem retorno para a sociedade como, por exemplo, consistência e impacto cultu -
ral, favorecendo o desenvolvimento e a manutenção das artes e de novas linguagens; o aces-
so ao público, possibilitando o contato com diversas manifestações; e o fornecimento de recur-
sos para o desenvolvimento socioeconômico, contribuindo com o desenvolvimento do País. 

Outro ponto marcante destes gestores e decisores reforçam que a cultura, ainda com
todos os benefícios listados por eles, não é entendida como insumo estratégico. Desta forma,
a disponibilidade de orçamento acaba por definir o financiamento das iniciativas culturais.
Assim, busca-se a aprovação de projetos distintos para favorecer a diversidade. Projetos que
apresentem perspectivas de continuidade com impacto social positivo (acessibilidade e diver-
sidade) são muito valorizados por estes gestores.

Bate-bola com os gestores do poder público
Assim como os gestores e decisores da iniciativa privada, os gestores e decisores públi-

cos também foram provocados a responder questões em forma de bate-bola. Seguem as
respostas que melhor representam este grupo.
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Um novo set
para o cinema
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Com infraestrutura única, 
o Polo Cinematográfico de Paulínia oferece

novas perspectivas para a produção nacional.

Por Juliana Mantovani • Fotos: Paulinho de Jesus



Vinte anos atrás, profissionais que almejavam trabalhar com cinema no Brasil não
poderiam imaginar que em tão pouco tempo teriam um espaço com tamanha infraestrutura
para atendê-los. Depois do cinema brasileiro ser dado como morto, no final da década de
1980, e muitos organismos governamentais ligados a esta arte terem sido extintos, a pro-
dução cinematográfica nacional teve sua retomada em meados dos anos 1990, com Carlota
Joaquina, de Carla Camurati. De lá pra cá, muita coisa mudou.

A criação da Ancine – Agência Nacional de Cinema, em 2001, que regula o setor,
busca incentivar a exibição das produções nacionais nas salas de cinema e provoca o investi-
mento privado, contribuiu para essa arrancada. Atualmente, os longas brasileiros alcançam
ótimos números de bilheteria nas telonas – como aconteceu com Tropa de Elite 2, o filme
brasileiro mais visto na história, com 6,2 milhões de espectadores. 

Paulínia, cidade da região de Campinas, até então era reconhecida por seu impor-
tante polo petroquímico, responsável por 9% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. No início
dos anos 2000, diferentes órgãos municipais perceberam a oportunidade no investimento em
cinema. Idealizado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal, o projeto do Polo
Cinematográfico de Paulínia trilhou seus primeiros passos em 2005, com o objetivo de desen-
volver um novo segmento econômico na cidade, incrementando o turismo cultural e gerando
empregos diretos e indiretos. 

Desde o início, o complexo foi estruturado em áreas autônomas, que se desenvolveram
de forma integrada, porém independentes. “O projeto sempre contemplou uma mostra de
filmes, uma escola de formação e capacitação, o teatro, os editais de apoio à cultura e os estú-
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dios”, explica a diretora do Departamento de Capacitação e Formação, Adriana de Almeida.
Em abril de 2007, foi fundada a Film Comission, responsável por promover os editais

de incentivo, além de fornecer às produtoras gratuitamente um banco de dados de presta-
dores de serviço locais. Ana Paula Silva, assessora da Secretaria de Cultura, explica que esse
serviço beneficia não só a população local, como empresas também. “As produções abrem
possibilidades para os mais diversos profissionais, desde técnicos e com formação específica,
até aqueles que queiram trabalhar como figurantes. Empresas da região também se espe-
cializaram nos serviços mais solicitados como catering, transporte e produção”, reforça. 

Ganha-ganha
Para os realizadores das produções, a contratação também é vantajosa. “O custo dos

profissionais técnicos é menor do que dos grandes centros e também há a facilidade de co -
nhecerem a região e os fornecedores locais”, explica o produtor da Secretaria de Cultura de
Paulínia, Rodrigo Pereira. As produções rodadas no Polo, até agora, já contrataram cerca de
sete mil profissionais, apenas como figurantes. Somente o longa O Homem do Futuro, de
Cláudio Torres, filmado em 2010, usou mais de dois mil figurantes da região. 

A diretora Anna Muylaert, que teve o filme É Proibido Fumar, estrelado por Glória Pires
e Paulo Miklos, aprovado no edital de apoio à cultura em 2007, filmou na região, em agosto
de 2008, e se recorda como foi trabalhar com os 150 figurantes locais. “Uma das cenas, a fes -
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ta da Raíssa, foi gravada com figurantes que não eram profissionais e eles foram ótimos,
deixaram a cena bem quente”, conta a cineasta. À época, os estúdios ainda não estavam
cons truídos, mas a infraestrutura recebida para a produção já era de alto nível “Tivemos um
ônibus-camarim inesquecível. Nem a Glória Pires conhecia um tão bom”, lembra Anna.

Em paralelo à Film Comission, também foi inaugurada a Escola Magia do Cinema,
com o objetivo de capacitar e formar profissionais em funções ligadas à produção cinema -
tográfica. Os interessados de qualquer parte do País puderam se inscrever para 19 cursos li -
vres e profissionalizantes e administrativos, como gestão de projetos e gestão dos processos
de criação e produção, sempre gratuitos. 

Jardel Mello foi aluno da primeira turma de processos de criação e produção e, depois
de apenas um mês de curso, entrou como estagiário para trabalhar na produção de O
Menino da Porteira, de Jeremias Moreira, que foi contemplado no primeiro edital. Há cinco
anos atuando como produtor de locação, ele se sente realizado ao atingir um sonho. 

“Sempre quis fazer cinema na minha vida. Sou de São João da Boa Vista e vim para
Paulínia em 2002 fazer faculdade de Propaganda e Marketing. Sempre digo que estava no
lugar certo e na hora certa, por isso consegui entrar logo no mercado”. Depois de se aventurar
em diversos empreendimentos, Mello acredita que chegou aonde queria. “Demorou 15 anos,
mas hoje eu vivo de cinema, não faço outra coisa”, diz. Ele já atuou como produtor de
locação e frente em 11 longas e acaba de terminar seu primeiro roteiro, Tony Dougglas, sobre
a vida de um boxeador fictício. 

Mudança de rumo
As aulas, até 2009 ministradas por professores do Senac Campinas e da Fundação

Getúlio Vargas, mudaram de mãos. Foi dado um novo direcionamento aos cursos. “Seria mais
fácil manter como estava, mas percebemos que a evasão era grande (cerca de 15%), isso
pedia uma mudança de planejamento”, conta a diretora do departamento. Para contornar este



problema, ao longo do último ano, foram realizados workshops e palestras que explicassem
melhor aos interessados quais as atividades de cada função. “Eles puderam identificar em
quais cursos teriam interesse em realmente participar. Para os seis cursos de cinema que iniciam
no segundo semestre de 2011, foram 491 candidatos para 180 vagas”, comemora Adriana.

Também em 2009, a Escola Magia do Cinema foi unificada às demais áreas da Se -
cretaria de Cultura e transformou-se no Espaço Cultura, contemplando outras artes como dan -
ça, música e teatro. Localizado dentro do Polo, o espaço de dois mil metros quadrados con ta
com seis salas de aula, três salas de ensaio, estúdio de vídeo, estúdio de áudio, auditório com
capacidade para 120 pessoas, laboratório de visagismo, de artes cênicas e outro de infor-
mática, com 16 computadores. 

Para a diretora do Departamento de Capacitação e Formação, a integração de todas
as áreas num mesmo lugar só veio a somar. “Entendemos que o cinema engloba também
esses setores. Os músicos podem trabalhar na finalização de um filme ou mesmo compor tri -
lhas sonoras, os dançarinos também podem atuar. Em cinco ou dez anos teremos profissionais
únicos no mercado, com formação em, pelo menos, duas áreas”, justifica.

Os estúdios de primeira geração foram os últimos a serem inaugurados, em 2009.
São quatro galpões, que variam de 600 a 1200 metros quadrados, com infraestrutura elétri-
ca completa, iluminação a dimer (que possibilita uma regulagem sensível da quantidade de
luz), pé direito médio de 12 metros, com estruturas metálicas móveis para determinação da
altura do teto, acondicionamento acústico e piso flutuante, diferenciais consideráveis para
quem trabalha no mercado. 

“Com esta estrutura, projetada especificamente para isso, a qualidade muda. A Pre -
feitura oferece toda a infraestrutura para a produção, que não paga nada e, por isso, pode
até contratar mais profissionais. Você pode estourar uma bomba do lado de fora que não inter-
fere em nada dentro do estúdio, nem treme o chão, por ter o piso flutuante”, lembra Mello.
“Não chegamos a ficar nem um mês sem alguma produção sendo realizada no Polo”, conta
Ana Paula. 

O complexo cinematográfico hoje conta com quatro estúdios de filmagem, escritórios
temporários de produtoras, Espaço Cultura, estúdio de animação (em finalização) e o Theatro
Municipal, construído nos moldes imponentes do Teatro Kodak de Los Angeles, onde acon-
tece a cerimônia anual de entrega do Oscar da Academia. 

O Polo promoveu ainda quatro edições do Festival de Cinema de Paulínia, entre os
anos de 2008 e 2011. Por meio do festival, as produções rodadas ali tinham a oportunidade
de serem lançadas em primeira mão.

Em 2012, o prefeito da cidade José Pavan Jr. anunciou o cancelamento do evento.
Pavan Jr. decidiu investir o valor do festival em obras sociais para a população de Paulínia, já
que não teria recursos para as duas ações. O prefeito garantiu que tal adiamento foi circuns -
 tan cial e que em 2013, realizará a quinta edição do festival.

Desde o primeiro edital de apoio à cultura publicado em 2007 até o último em 2010,
o Polo Cinematográfico de Paulínia já beneficiou 50 projetos de longas-metragens com incen-
tivos que variam de R$270 mil a R$1,4 milhão, totalizando mais de R$27 milhões investidos
no cinema brasileiro. Em 2012, um novo edital será publicado com o objetivo de dar con-
tinuidade ao projeto do Polo Cinematográfico de Paulínia.
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Avaliação técnica dos projetos

Além de critérios estritamente relacionados aos propósitos culturais dos projetos,
decisores e investidores apresentaram como essencial a avaliação da condição técnica de
realização do projeto e sua exequibilidade.

O ponto comum entre os grupos revela-se na percepção de que, para a avaliação téc-
nica, a experiência é fundamental. “É uma questão de competência, de conhecimento, de
informação prévia, de profissionalização.”

Panorama Setorial da Cultura Brasileira aprofundou os tópicos técnicos estruturados
com base em macro etapas de realização de um projeto cultural, a saber, produção, dis-
tribuição e comunicação. 

Em relação à suficiência das verbas destinadas em um projeto para as macro etapas,
a iniciativa privada e o governo demonstraram formas de ação um pouco distintas. Os
gestores e os decisores do grupo híbrido sugeriram ter maior domínio sobre isto. Aparen te -
mente este conhecimento acontece pela proximidade com o processo produtivo.
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Grupo PRIVADO
Para a iniciativa privada,

análise de suficiência da
verba de produção,
distribuição e comunicação
se consegue a partir da
experiência, do bom senso,
da percepção e da
confiança.

Como avaliação, mencionam
a análise realizada pelo
Ministério da Cultura na
ocasião de aprovação do
projeto e análise técnica
realizada pelo
departamento responsável
pelo patrocínio da empresa
(em geral, comunicação
institucional) ou por parceiros
de comunicação.

Grupo PÚBLICO
Para os entrevistados do setor público, os critérios para

destinação de verbas de produção, distribuição e
comunicação não são estruturados previamente. Apesar
de existirem sugestões de alocação do orçamento nestas
macro etapas, muitas vezes, para maior adequação do
orçamento, a análise técnica tem que contar com
experiência, bom senso e percepção aprofundada sobre
a área cultural.

Como fatores importantes para a melhoria na produção
cultural, na distribuição e na comunicação, os
entrevistados mencionam a necessidade de formação de
base para produção. Na distribuição, políticas claras,
descentralização e novos mecanismos. E na
comunicação, enfatiza a divulgação das ações.

Grupo HÍBRIDO
Os gestores e decisores do

grupo híbrido têm muito
domínio de como
funciona o orçamento de
um projeto. Ficou
caracterizado o
envolvimento deste
público com o processo
de produção cultural, em
avaliações,
desenvolvimentos
conjuntos e
acompanhamentos
próximos.



Avaliação de resultado dos projetos

Foram apresentadas em várias situações, durante as entrevistas, ideias sobre a pers -
pectiva da qualidade dos investimentos, dos projetos ou até mesmo da qualidade da manifes-
tação cultural abordada. Em geral, estas ideias foram associadas a expectativas em relação
aos investimentos realizados. Considerando o atributo “qualidade” totalmente subjetivo,
procurou-se entender, então, quais indicadores e formatos de mensuração e compreensão de
resultados vêm sendo utilizados. Também aprofundou-se em relação às expectativas de indi-
cadores que os gestores e os decisores do investimento em cultura no País têm para mapear os
resultados de seus investimentos.

Quanto à medição de resultados realizada, fica evidenciada em todos os grupos a
dificuldade de mensuração. A expectativa de avaliação de resultados dos investimentos rea -
lizados em cultura, ainda está solidificada no raciocínio típico de produtividade e capital, cen-
trada em indicadores quantitativos. Estes indicadores não fornecem subsídios para a com-
preensão da efetividade dos investimentos nos atributos da cultura listados pelos entrevistados
(ver item O papel da cultura no Brasil).

Pela iniciativa privada, foram apresentadas ideias de “mensuração do retorno sobre o
investimento realizado” ou índices quantitativos, fazendo alusão às necessidades de demons -
tração de eficiência do investimento. Se, por um lado, os gestores e os decisores da iniciativa
privada apresentaram perspectivas sobre projetos e investimentos que consideram as particu-
laridades e qualidades específicas de cada projeto; a mensuração de resultados dos projetos
demonstrou-se orientada a questões quantitativas. Infere-se que este conflito aparente traga difi-
culdades para o financiamento de projetos diversificados entre si. Verifica-se que os indi-
cadores utilizados para determinar quais serão os investimentos realizados cumprem com o
propósito de justificar as práticas dentro da empresa mas não, necessariamente, de orientar a
melhor atuação na cultura.

Os entrevistados do grupo público demonstraram que a mensuração não é frequente,
porém quando acontecem, geram estatísticas importantes para a decisão do investimento no
quesito quantitativo. Demonstrou ser o grupo mais consciente em relação a ausência de olhar
qualitativo para avaliação.

Os entrevistados do grupo híbrido aparentaram estar calcados na experiência prática
que as equipes de suas empresas possuem e, assim, geram indicadores tão somente para a
prestação de contas governamental.

No grupo privado, a geração de indicadores de resultado de acordo com as estraté-
gias de investimento acontece antes da seleção de projeto. Assim, quando os projetos são
avaliados, estes indicadores orientam em sua seleção. Já no público, ainda que boa parte
dos indicadores sejam quantitativos e contruídos anteriormente ao financiamento dos proje-
tos, ve rifica-se tendência maior em avaliar processualmente cada projeto e construir parece -
res parti culares.
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No decorrer das entrevistas, o ferramental de comunicação foi citado por todos os gru-
pos como uma forma, também de distribuição da cultura. Porém, quando abordados na pers -
pectiva de uma macro etapa, ficou caracterizado que muitas vezes a comunicação acaba
por ser interpretada apenas como divulgação do projeto realizado e não como uma área de
conhecimento que pode favorecer o acesso ao conhecimento. Infere-se que esta visão reduza
as perspectivas e o potencial de muitos projetos, sendo contraditório, inclusive, com o que se
apresenta como objetivos fundamentais para a gestão da cultura: a acessibilidade.
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Grupo PRIVADO
É clara a dificuldade de mensurar o retorno sobre o

investimento em cultura.
A clipagem de imprensa é o método mais tradicional, que

permite, na visão dos entrevistados, a mensuração da
exposição da marca em mídia espontânea, porém não é
efetivo como indicador de lembrança da marca no
projeto, imagem de marca ou relacionamento com
stakeholders. Para isso, algumas pesquisas de imagem
são utilizadas.

No entanto, tais pesquisas não são suficientes na
identificação do retorno que cada projeto ou ação
proporciona. Não há estudos que avaliem exclusivamente
um projeto realizado.

Grupo PÚBLICO
Em diversos Estados do País, a

avaliação dos resultados
obtidos com incentivo à
cultura não é feita ou ainda
é muito incipiente –
aparenta ser um trabalho em
andamento (ou apenas uma
preocupação).

Alguns Estados realizam
pesquisas próprias de
satisfação do público com
as ações ou eventos
realizados pelo governo.

Grupo HÍBRIDO
Este setor menciona suas

técnicas de
mensuração. Utiliza
quadro semanal dos
investimentos e
atividades, apresentado
de acordo com a
cobrança dos órgãos
controladores.

MENSURAÇÃO DE RESULTADOS

Grupo PRIVADO
Três grupos de indicadores são utilizados pelo setor

privado. O primeiro deles aponta o desempenho
operacional do projeto. São indicadores facilmente
obtidos e oferecem informações que subsidiam
discussões sobre orçamentos e feedback dos
produtores. No entanto, eles não são aplicáveis a
todos os projetos e não agregam informação sobre
o retorno para a marca. O segundo grupo de
indicadores busca mensurar o que interessa à
equipe de marketing, mas mostra-se frágil no
fornecimento de informações que subsidiem a
negociação de verbas, pois é muito difícil mensurar
o retorno que cada projeto proporciona sobre a
marca – o resultado pode ter origem em outras
ações de marketing e não do investimento cultural.
Por último, há os indicadores de visibilidade –
considerados necessários para prestar contas aos
acionistas, que têm interesse especial em exposição
de marca mas pouco esclarecem em retorno sobre
o investimento.

Grupo PÚBLICO
No setor público, os indicadores

utilizados são, na maioria das
vezes, dados quantitativos, como
por exemplo, número de eventos
realizados, público presente nos
eventos, classificação
socioeconômica do público
frequentador, índices de
saisfação do público em relação
ao evento e divulgação feita.

Com dizem, se por um lado estes
indicadores pouco esclarecem as
orientações qualitativas de
investimento, por outro geram
estatísticas de informações
técnicas que podem subsidiar
decisões. 

Há a consciência da falta de
indicadores sociais e qualitativos.

Grupo HÍBRIDO
Este grupo não possui

indicadores próprios.
Utiliza repercussões
diversas e sistema de
ouvidoria.

Reconhece que esses
indicadores são
estabelecidos pelos
números dos resultados
cobrados pelo governo.

INDICADORES UTILIZADOS NA DECISÃO DE INVESTIMENTO

Grupo PRIVADO
Na iniciativa privada, há convergência para a

definição prévia dos indicadores, que está
atrelada à meta do projeto. Discutem-se ou se
avaliam os indicadores já existentes para fixar
as metas e desafios do novo projeto. Concluído
o projeto, verifica-se o cumprimento ou não dos
objetivos pré-determinados.

Grupo PÚBLICO
No setor público, os indicadores são

definidos antes da produção cultural.
Alguns são estabelecidos
posteriormente, após o uso dos
resultados de pesquisa e o tipo de
indicador muda de acordo com o
projeto, o objetivo da ação e de
como a informação será apresentada.

Grupo HÍBRIDO
As ideias apresentadas

não tiveram
representatividade no
grupo.

CRONOLOGIA DA DEFINIÇÃO DOS INDICADORES



Como utilizam os indicadores

É curioso observar que mesmo com grande limitação e sem sistematização, os indi-
cadores têm sido utilizados como guias nas decisões de investimento dos grupos privado e
público. Percebeu-se a tendência nestes grupos de incrementar os indicadores com experiên-
cias e vivências e, assim, criar maneiras próprias de lidar com os indicadores gerados. Estes
critérios empíricos não são claros para os decisores e gestores.

“Ah. Hoje, os indicadores, os poucos indicadores... eles são tudo ... são uma série de
dados que você, olhando todos juntos, você começa a criar os pesos, a calibrar isso, e
capaz de definir o recurso que vai ser aplicado ... ”.

A expectativa comum a todos os grupos em relação ao que se deve conhecer dos
investimentos recai em duas grandes perspectivas, a saber, a social e a econômica. A visão
de que precisam ser estabelecidas avaliações qualitativas é representativa nas respostas de
todos os grupos. 
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Grupo PRIVADO
É notável a importância dos índices como subsídio de

decisões sobre a continuidade ou descontinuidade de
certos projetos, mas para algumas empresas, eles não são
determinantes.

Com maior frequência, os indicadores são utilizados por
comparação, em projetos da mesma natureza. A
continuidade é a base de comparação e a análise do
desempenho dos índices anteriores permite o
acompanhamento da evolução do investimento.

Grupo PÚBLICO
Existe algum tipo de

mensuração, mesmo sem
indicadores estatísticos
complexos, para avaliar as
ações e planejar os
próximos passos.

As instâncias estaduais
demonstram dificuldades na
análise e na disponibilidade
dos indicadores.

Grupo HÍBRIDO
Não houve menção

representativa sobre a
questão.

USO DE INDICADORES NO PLANEJAMENTO E SUPORTE PARA DECISÃO



Sugere-se que a aproximação e o diálogo com atores que tenham como vocação a
pesquisa e a produção de conhecimento (universidades, pesquisadores, avaliadores) podem
trazer novas abordagens para estas questões. Mais uma vez, a construção coletiva de co -
nhecimento aparece como sugestão de desenvolvimento para os impasses mapeados.
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Grupo PRIVADO
A iniciativa privada reconhece a

insuficiência dos indicadores na
mensuração do retorno sobre o
investimento em cultura. Dentre as
carências de indicadores
satisfatórios, destacaram-se a falta
de índices sobre a contribuição
cultural e o impacto social
provocado pelos investimentos
culturais.

Um dos principais objetivos do
investimento – a contribuição
cultural do projeto –, mostra-se, 
no entendimento dos
entrevistados, como a mais difícil
de ter seu resultado mensurado. 

Há também o anseio por
indicadores pré-estabelecidos que
sirvam de referência e parâmetro
para avaliar o desempenho dos
próprios projetos. Outros
indicadores almejados são os
econômicos – o impacto
econômico do projeto cultural na
sociedade – e os de associação
da marca e do projeto – o elo
entre o investimento e a marca
patrocinadora.

Grupo PÚBLICO
O Brasil deixa a desejar no que se refere às

estatísticas de acompanhamento e
mensuração do investimento em cultura.

Muitas secretarias realizam apenas pesquisas
de satisfação e contagem de público para
planejarem as próximas ações. Percebe-se
falta de conhecimento em alguns gestores e
decisores sobre pesquisa e mensuração de
resultados.

Fica evidenciado em gestores de empresas
estatais maior evolução nas técnicas de
mensuração, pois precisam justificar a
atuação para que a diretoria permita novos
investimentos.

Alguns indicadores citados:
Indicador de práticas culturais, como o

cidadão pratica cultura;
Repercussão na mídia;
Concentração de projetos nas regiões,

Estados e municípios;
Empregos que a cultura gera em cada Estado.
Indicadores mencionados como importantes,

que precisam ser criados: 
Indicador de retorno da ação gerada para a

sociedade.
Indicadores qualitativos para completarem os

quantitativos (que também não existem).

Grupo HÍBRIDO
Alguns indicadores considerados

bons:
Quantidade de recursos investidos;
Análise do perfil socioeconômico e

demográfico do público;
Séries históricas estatísticas como,

por exemplo, número de público
em edições diferentes do mesmo
projeto ou manifestação cultural.

Cita como indicadores  que
poderiam ser criados, os que
apontassem a consolidação da
identidade cultural.

Pesquisas quantitativas e
qualitativas; maior necessidade
de análises qualitativas.

MELHORES INDICADORES DE RESULTADOS/INDICADORES QUE PRECISAM SER CRIADOS
O
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Visão que o produtor cultural 
tem da iniciativa privada
Verificam-se dois perfis. 
Há produtores que compreendem as expectativas das empresas em relação

ao investimento – têm um olhar empresarial sobre o patrocínio – e, por isso,
dialogam melhor com os investidores, facilitando a construção de uma
parceria. 

Porém, há produtores – menos profissionais, mais amadores –, que veem a
iniciativa privada apenas como uma viabilizadora dos seus projetos e
sonhos, uma vez que para esses produtores as empresas nada sabem sobre
o universo cultural e devem ser ensinadas a trabalhar com cultura.

Visão que a iniciativa privada
tem do produtor cultural
Para que o produtor cultural atenda à

demanda das empresas, é preciso um
maior grau de profissionalização,
investimento em formação e
desenvolvimento de habilidades que
dizem respeito à gestão de projetos.

Talvez o que se precise é ter fundos
especiais de apoio aos pequenos
produtores pra que eles possam
realmente se tornar grandes depois.

Percepções sobre o produtor cultural

O diálogo entre os diversos atores do setor cultural foi apontado recorridamente pelos
entrevistados como ponto fundamental para o desenvolvimento e consolidação da cultura. O
relacionamento entre os decisores do investimento em cultura e o produtor cultural é corriqueiro
no dia a dia do setor cultural brasileiro.

Considerando tal fato, é fundamental que o diálogo flua sem maiores entraves para
que o desenvolvimento do setor cultural aconteça. Contudo, percebeu-se na abordagem
desta pesquisa que são atores com referenciais muito distintos e, consequentemente, entendi-
mentos, valores e crenças também diferentes.

O primeiro passo para diminuição desta distância é o entendimento das diferentes
pers pectivas, suas divergências e concordâncias. Esta pesquisa fornece alguns indícios sobre
tais questões. Porém, a compreensão destes comportamentos dependerá de outras investi-
gações, mais aprofundadas neste sentido.

As respostas do grupo híbrido não consolidaram uma posição representativa e, portan-
to, não foram consideradas para esta análise.

Como os gestores e decisores do investimento

em cultura acreditam que são vistos pelo

produtor e como o produtor cultural é

percebido por estes gestores e decisores 

O ponto comum entre os entrevistados é a necessidade de profissionalização do pro-
dutor cultural. Percebeu-se uma certa tendência em considerar esta perspectiva em casos nos
quais os gestores e decisores do investimento em cultura acreditaram que não havia interesse
do produtor em conhecer/considerar suas necessidades. Tanto no grupo público quanto no
privado, este comportamento do produtor cultural não é visto com bons olhos.

1 – Perspectiva dos entrevistados da iniciativa privada

sobre os produtores culturais.

Nas entrevistas com os representantes da iniciativa privada caracterizou-se que a visão
sobre o produtor cultural depende do nível de relacionamento profissional estabelecido entre
eles. Existe certa tensão no relacionamento entre estes dois atores quando as estruturas de con-
tato não estão baseadas em valores profissionais. 



O profissionalismo do produtor cultural

A tônica na percepção do trabalho do produtor cultural pelos entrevistados é seu
processo de profissionalização. De forma muito objetiva, os gestores e decisores do investi-
mento em cultura sugerem que há a necessidade de incremento na profissionalização dos pro-
dutores culturais. Compreendem que sem formação orientada para gestão, sem maior capa -
citação não há desenvolvimento no setor. Os conflitos são iniciados prioritariamente por
divergência de interesses e resolvidos com diálogo e trabalho conjunto. Mais uma vez, evi-
denciam-se a importância dos pontos de contato e a atenção aos canais de comunicação
para favorecer o relacionamento.
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Visão que o produtor cultural 
tem da iniciativa privada
Verificam que alguns produtores entendem o governo como

apenas uma fonte de recursos. Assim, não assumem uma
relação de parceria com o Estado, do qual são
dependentes. Criticam o poder público e, especialmente,
sua burocracia.

Visão que a iniciativa privada
tem do produtor cultural
Necessidade de profissionalização dos produtores culturais

brasileiros.
Para o poder público, o produtor cultural é peça

fundamental no desenvolvimento  da cultura no País. É
uma pessoa que corre atrás, que busca o melhor para a
cultura do País, que conhece o meio cultural.

2 – Perspectiva dos entrevistados do poder público

sobre os produtores culturais.

Nas entrevistas com os representantes do poder público, verificou-se que a maior
parte das percepções acontece pela distância entre os decisores e gestores do investimento
em cultura e os produtores. Os pontos de contato são, em geral, desenvolvido por editais
públicos e outros instrumentos legais, distanciando os atores e criando ruídos de comuni-
cação entre eles. Infere-se que, com isso, qualquer tentativa de trabalho conjunto não consi-
ga desenvolvimento pleno.

Grupo PRIVADO
Para a iniciativa privada, o profissionalismo dos produtores

culturais é considerado baixo, principalmente no que diz
respeito à capacidade de gestão de projetos culturais.

Os conflitos baseiam-se no ruído de comunicação entre a
empresa e o produtor, que têm interesses distintos (artístico
x comercial).

O diálogo é a principal maneira de resolver estes conflitos.
Porém, quando o diálogo não acontece, o projeto tende
a não receber financiamento.

Grupo PÚBLICO
O setor público infere que a formação do produtor é

crescente, e que este ator está em vias de profissionalizar-
se. Porém, ainda é limitada e deficiente sua capacitação.

O processo de aprimoramento e capacitação deveria, no
entendimento destes entrevistados, ser visto pelo produtor
como contínuo.

Conflitos surgem por problemas nas políticas de incentivo,
falta de compreensão dos papéis (de parte a parte) e
divergência de interesses.

Com menor incidência, o oportunismo dos produtores, ou
seja, a tendência a sacrificar os princípios do projeto
cultural para conseguir o dinheiro, favorece os conflitos.

Estes conflitos são resolvidos com cooperação e trabalho
conjunto.
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Percepções sobre a

cadeia produtiva da Cultura

Por fim, foi verifcado com os gestores e os decisores a percepção que têm sobre a
cadeia produtiva da cultura. Os entrevistados oferecem pistas sobre pontos que merecem
maior atenção e tratamento. Conhecimentos precisam ser desenvolvidos para favorecer o
entendimento sobre um modelo de atuação tipicamente brasileiro. Na perspectiva destes
gestores e decisores do investimento em cultura brasileira, o estabelecimento de diretrizes, a
estruturação de papéis e a construção coletiva de conhecimento são um bom começo para
esta proposta.

Quando perguntado sobre as diferenças e semelhanças das cadeias produtivas do
mundo, fica evidente a falta de conhecimento sobre a existência de outros modelos de cadeia
produtiva que sirvam de referência ou mesmo inspiração. Este desconhecimento sugere um
setor estruturado por bases empíricas e pouca produção de conhecimento e tecnologia.

Grupo PRIVADO
Para o setor privado, falta visão mais clara, articulada e

integrada sobre a cadeia produtiva do setor cultural, mas
algumas impressões sobre o tema merecem destaque:
• Ausência de organização e profissionalismo da

cadeia produtiva;
• Fragilidade e confusão dos papéis exercidos

pelos agentes;
• Dificuldades de difusão;
• Interpretação da arte como produto à venda

é vista com restrições.

Grupo PÚBLICO
Segundo o setor público, é perceptível a falta de

conhecimento profundo sobre a cadeia produtiva. Há
diversas impressões baseadas no exercício da atividade. 

Cita como pontos críticos: 
• A falta de informação sobre a cultura no País; 
• A falta de transparência nos processos;
• A incerteza sobre os melhores projetos e 
• A fragmentação da cadeia.

CADEIA PRODUTIVA DO SETOR CULTURAL
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O maior do mundo
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Idealizado por Bernardo Paz na década de 1980 e
inaugurado em 2005, o Inhotim é hoje sucesso em
visitação, formação de jovens e de patrocinadores.

Por Renato Pezzotti • Fotos: Paulinho de Jesus

Galeria Adriana Varejão,
projeto arquitetônico de Rodrigo Cerviño Lopez.



Turistas estrangeiros vêm ao Brasil para conhecerem as belezas do Rio de Janeiro,
realizarem negócios em São Paulo e acabam se extasiando em Brumadinho, uma pequena
cidade próxima a Belo Horizonte. Mas onde? Conhecendo a imponência do Inhotim, maior
museu contemporâneo a céu aberto do mundo. Idealizado por Bernardo Paz na década de
1980, o espaço inaugurado em 2005 é um sucesso em visitação, formação de jovens e de
arrecadação de patrocinadores. 

O museu nasceu a partir de uma ideia distante de Paz. “Em uma viagem a Acapulco,
no Mé xico, vi um muro enorme. Subi nesse muro para descobrir o que havia do outro lado e
me de parei com um jardim extraordinariamente lindo – uma orquestra tocando, um lago
enorme e um monte de gente dançando no meio daquele lugar iluminado. Essa experiência
marcou o resto da minha vida”, lembra Paz. E marcou também para sempre a arte contem-
porânea brasileira.

Quando foi lançado, cerca de seis anos atrás, jornalistas chamavam o empresário de
“megalomaníaco” ao colocar galerias de arte numa fazenda de 645 hectares. “Eu já tinha
adquirido a fazenda e resolvi fazer um jardim maravilhoso, provavelmente influenciado pela
beleza que minha mãe expressava na pintura, na poesia e na sensibilidade e por aquela
imagem do jardim no México. A partir de uma conversa com um artista brasileiro, o Tunga,
percebi que a arte tem de ser política, instrutiva e interativa”, conta. Mas Inhotim se tornou
muito mais do que isso.

Educação
Depois do crescente número de visitantes – em 2008 foram 92 mil, aumentou para

132 mil em 2009 e chegou a 170 mil em 2010 –, o que era somente um museu, agora tam-
bém marca sua trajetória como exemplo de sucesso em administração e projetos sociais
para as cidades que vivem ao seu redor – o museu fica no Vale do Paraopeba, e sua cidade
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Desvio para o vermelho I: Impregnação, II: Entorno, III: Desvio – Cildo Meireles, materiais diversos. 



principal, Brumadinho, tem cerca de 35 mil habitantes. “Depois de um tempo, percebi que
apenas como museu e jardim botânico, o Inhotim era um lugar muito elitista. Então constatei
que precisava introduzir conhecimento e fui buscar pessoas para ampliar as ações do Inhotim
nas áreas de artes, meio ambiente, inclusão e cidadania e produção de conhecimento”,
explica Paz. 

Em meio a obras de Hélio Oiticica, Neville D’Almeida, Miguel Rio Branco, Dominique
Gonzalez-Foerster, Rirkrit Tiravanija e Adriana Varejão, a imensidão da fazenda de “Nhô-Tim”
– Tim foi o primeiro dono do local – não transparece tamanhas iniciativas culturais e educati-
vas: desenvolve programas para estudantes e professores da rede de ensino, com o objetivo
de ampliar o acesso, formar público e utilizar a arte como leitura da contemporaneidade. 

A responsabilidade com os moradores pode ser percebida pelo número de projetos
desenvolvidos na região, com as cidades de Bonfim, Mário Campos, Moeda, Rio Manso e
São Joaquim de Bicas. As ações são divididas em três categorias: Música, Arte e Cultura no
Vale; Desenvolvimento Sustentável com foco no turismo e Patrimônio Histórico e Cultural de
Brumadinho e Vale do Paraopeba. Dentro dessas categorias, estão divididos os 33 projetos
que estão em andamento atualmente.

Exemplo disso é a Escola de Luthieria idealizada pelo Instituto Inhotim em parceria com
o Ministério do Turismo. Com o objetivo de formar profissionais, a escola surgiu a partir da
ausência desse tipo de especialista na região. O curso foi iniciado em maio deste ano e terá
a duração de um ano.

Na área de educação ambiental, são cinco as ações desenvolvidas: Escola In te gra -
da, Sala Verde, Jovens Agentes Ambientais, Semana do Meio Ambiente e Trilha Interpretativa.
O Programa Jovens Agentes Ambientais foi realizado em 2009 e alcançou a formação de
mais de 100 adolescentes, utilizando o acervo botânico do Inhotim como local de referência
para a prática da educação ambiental, pretendendo desenvolver habilidades para o traba -
lho da percepção e solução de questões ambientais com foco na jardinagem, produção de
mudas e em noções de paisagismo. 
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Celacanto Provoca Maremoto – Adriana Varejão, óleo e gesso sobre tela.



Em arte e educação, são quatro as de destaque: Escola Integrada, Laboratório
Inhotim, Território C e Descentralizando o Acesso. O último é um projeto de inserção da comu-
nidade escolar da região metropolitana de Belo Horizonte no universo artístico-cultural ofereci-
do pela Instituição. Neste programa, destaque para a atenção especial ao trabalho dos pro-
fessores, com a realização de workshops que antecedem as visitas escolares. Os números
espantam: já foram 22 mil alunos e quase 2 mil professores atendidos.

Mas é o projeto Escola Integrada que apresenta números megalomaníacos – como
aquela ideia de Bernardo Paz no início dos anos de 1980. A ação, projeto da Prefeitura de
BH, já alcançou a marca de quase 40 mil alunos e mais de três mil professores atendidos em
pouco mais de três anos de atuação. Desenvolvido em parceria com os Educadores
Ambientais de Inhotim, o projeto recebe todas as terças e quartas-feiras alunos e professores
para um dia inteiro de atividades. Os alunos realizam visita orientada e atividades práticas, e
os professores discutem com os educadores de Inhotim o desenvolvimento de práticas que pos-
sam continuar no ambiente escolar.

O mais recente dentre os programas é o Território C, que convida residentes a con-
tribuírem com a equipe de Arte e Educação do Instituto Inhotim, por um período de sete a dez
dias, em territórios de pesquisas, proposições e ações a partir de ideias dos princípios: con-
vite, convívio, crítica, contaminação, condimento e construção. Daí o nome Território C. 
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Inmensa – Cildo Meireles, aço.



Amigos do Inhotim
Em 2011, o Inhotim contou com 12 incentivadores que patrocinam a manutenção do

Instituto e os projetos específicos de arte educação e sua agenda cultural: Alta Genetics,
CBMM, Cemig, Eletrobras Furnas, Fiat Automóveis, Itaú Unibanco, JChebly, Lafarge, Líder
Interiores, Magnesita, V&M do Brasil e Votorantim. 

Em 2012, o número se manteve o mesmo, mas o time de parceiros mudou para Vale,
Itaú Unibanco, Vivo, Eletrobras Furnas, Cemig, CBMM, Lafarge, Banco Votorantim, Iveco,
Sada, JChebly e tella Artois.

Eles estão sob o guarda-chuva do departamento de “Gestão de Projetos e Patrocínios”,
que trabalha na captação de recursos e elaboração de projetos para editais. 

O museu, hoje, trabalha com captação via incentivo direto, lei estadual de incentivo à
cultura, lei Rouanet e editais. Em 2010, o Instituto alcançou um volume de captação de mais e
R$ 3,5 milhões. Em 2011, o montante captado foi de R$ 2,9 milhões. A novidade em termos
de arrecadação neste ano foi o lançamento do programa Amigos do Inhotim, que até abril de
2012 reuniu 1200 membros. Cada doador se coloca em uma categoria – Patrono, Benfeitor
Máster, Benfeitor, Família e Individual –, com contribuições anuais de R$ 75 a R$ 10 mil. Em
um ano, foram arrecadados 330 mil reais. Até maio de 2012, já haviam sido captados mais
de R$ 8,8 milhões, valor muito acima dos anos anteriores. “Não sei qual vai ser o próximo
passo. Isto aqui não se acaba. Aqui sempre será”, finaliza, com orgulho, Paz.
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O Colecionador – Adriana Varejão, óleo sobre tela.
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2.243
1.158
695
253
137
3.788
77

1.521
748
182
179
825
66
92
98
524
27
17
112
242
65
10
51

26.306
278
4.407
9.143
12.478
6.332
1.883
2.806
1.643
39.193

Centro Oeste
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

Nordeste
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe

Norte
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

Sudeste
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo

Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

TOTAL NACIONAL

Apresentados
Total

Consolidado de
2007 a 2011

Aprovados
Total

Consolidado de
2007 a 2011

% de projetos
apresentados em
relação ao total

nacional

Comparativos
% projetos

aprovados em
relação aos
apresentados

% de projetos
aprovados em
relação ao total

nacional

Comparativos

1.753
929
526
190
108
3.064
57

1.239
610
132
151
664
61
72
78
413
20
14
91
194
46
9
39

22.623
226
3.819
8.032
10.546
5.222
1.543
2.373
1.306
33.075

5,72%
2,95%
1,77%
0,65%
0,35%
9,66%
0,20%
3,88%
1,91%
0,46%
0,46%
2,10%
0,17%
0,23%
0,25%
1,34%
0,07%
0,04%
0,29%
0,62%
0,17%
0,03%
0,13%
67,12%
0,71%
11,24%
23,33%
31,84%
16,16%
4,80%
7,16%
4,19%

78,15%
80,22%
75,68%
75,10%
78,83%
80,89%
74,03%
81,46%
81,55%
72,53%
84,36%
80,48%
92,42%
78,26%
79,59%
78,82%
74,07%
82,35%
81,25%
80,17%
70,77%
90,00%
76,47%
86,00%
81,29%
86,66%
87,85%
84,52%
82,47%
81,94%
84,57%
79,49%

5,30%
2,81%
1,59%
0,57%
0,33%
9,26%
0,17%
3,75%
1,84%
0,40%
0,46%
2,01%
0,18%
0,22%
0,24%
1,25%
0,06%
0,04%
0,28%
0,59%
0,14%
0,03%
0,12%
68,40%
0,68%
11,55%
24,28%
31,89%
15,79%
4,67%
7,17%
3,95%

Em projetos (unidade)

Reflexões
No decorrer do desenvolvimento do Panorama Setorial da
Cultura Brasileira, as análises incorreram em abordagens

recorrentes, apresentadas a seguir.
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A distribuição nacional dos investimentos da Lei Rouanet (mecanismo Mecenato) é
um dos pontos de atenção para o desenvolvimento nacional da cultura.

Quando os recursos captados em relação ao território nacional são comparados à
distribuição regional da população brasileira (CO 7,4%; NE 27,8%; N 8,3%; SE 42,1% e
S 14,4%, segundo IBGE, Censo 2010), verifica-se que não são proporcionais. Por outro
lado, observando-se mais atentamente a planilha abaixo, a proporção de projetos apresen-
tados e aprovados, bem como os recursos aprovados, não são proporcionais à população. 

Assim, a atenção deve ser dada também ao fomento à produção e à formação
cultural regional. Para que os recursos sejam distribuídos de forma mais adequada regional-
mente é necessário que sejam desenvolvidas as cadeias produtivas locais. 

Em recursos (R$ - em reais)
Aprovados

Total
Consolidado de
2007 a 2011

Captados
Total

Consolidado de
2007 a 2011

% de recursos
aprovados em
relação ao total

nacional

% recursos
caaptados em
relação aos
apresentados

% recursos
captados em

relação ao total
nacional

Comparativos

974.673.413,76
653.167.132,56
208.215.341,94
73.648.183,68
39.642.755,58

1.637.570.972,87
21.703.956,37

681.728.021,94
280.553.509,68
70.899.687,47
53.440.337,72

434.859.115,10
23.219.824,52
30.368.127,26
40.798.392,81

213.607.999,63
6.753.506,52
5.833.200,88

36.669.910,69
129.198.288,17
21.617.855,39
2.265.961,84

11.269.276,14
15.483.058.308,74

114.127.612,84
1.951.564.264,30
5.437.292.331,10
7.980.074.100,50
2.054.108.230,74

612.011.281,53
997.327.921,99
444.769.027,23

20.363.018.925,74

160.810.551,93
116.039.563,00
25.526.639,16
10.990.638,82
8.253.710,95

326.887.889,83
5.920.809,43

100.104.295,68
66.648.237,55
22.813.708,89
6.202.659,64

100.777.994,17
11.328.129,11
6.789.038,77
6.303.016,59

54.255.213,37
1.424.352,79

995.338,00
8.804.952,79

37.489.773,16
3.657.058,00

187.500,00
1.696.238,63

4.270.033.714,27
39.837.643,97

562.735.559,37
1.355.724.828,08
2.311.735.682,84
595.423.077,54
165.700.118,23
316.209.491,29
113.513.468,02

5.407.410.446,94

4,79%
3,21%
1,02%
0,36%
0,19%
8,04%
0,11%
3,35%
1,38%
0,35%
0,26%
2,14%
0,11%
0,15%
0,20%
1,05%
0,03%
0,03%
0,18%
0,63%
0,11%
0,01%
0,06%
76,04%
0,56%
9,58%
26,70%
39,19%
10,09%
3,01%
4,90%
2,18%

16,50%
17,77%
12,26%
14,92%
20,82%
19,96%
27,28%
14,68%
23,76%
32,18%
11,61%
23,17%
48,79%
22,36%
15,45%
25,40%
21,09%
17,06%
24,01%
29,02%
16,92%
8,27%
15,05%
27,58%
34,91%
28,84%
24,93%
28,97%
28,99%
27,07%
31,71%
25,52%
26,56%

2,97%
2,15%
0,47%
0,20%
0,15%
6,05%
0,11%
1,85%
1,23%
0,42%
0,11%
1,86%
0,21%
0,13%
0,12%
1,00%
0,03%
0,02%
0,16%
0,69%
0,07%
0,00%
0,03%
78,97%
0,74%
10,41%
25,07%
42,75%
11,01%
3,06%
5,85%
2,10%

Fonte: SalicNet, dados de 2007 a 2011 consolidados/Ministério da Cultura, 2012.

A distribuição nacional dos investimentos
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Desenvolver diretrizes norteadoras para a cul-
tura nacional, que contenham não só objetivos mas,
também, os papéis de cada ator é necessário ao
desenvolvimento do setor cultural no País. Para tanto,
entender as particularidades da cadeia produtiva de
cada área cultural é necessário, objetivando assim
alternativas para um modelo brasileiro adequado.

De mais imediato, divulgar, orientar e treinar sistematicamente os produtores culturais bem como
os viabilizadores, abordando as leis e políticas de incentivos, é fundamental. Na distribuição de recur-
sos/incentivos, privilegiar a diversidade cultural e as diferentes regiões, incluindo treinamento e estímulo
ao desenvolvimento de produtores culturais regionais.

Estimular a atividade de estruturas municipais para estudar, proteger e divulgar as atividades cul-
turais locais pode favorecer o fomento da cultura regional.

Tornar mais ágil e mais simples os processos de avaliação e liberação de verbas para os projetos
culturais, ofertar cursos – principalmente de gestão – podem auxiliar na profissionalização do setor.

A profissão do produtor cultural precisa

ser repensada e constituída

Criar canais de comunicação eficientes que privilegiem a troca de informações e a construção de conhecimento coletivo.

Considerar que o grupo atual de produtores culturais é formado por cinco
segmentos que se diferenciam quanto a crenças e atitudes frente a sua profissão:

45% (Idealistas e Profissionais) estão de bem com a atividade e
necessitam de maiores conhecimentos;

55% (Desiludidos, Alienígenas e Produtores por Acaso) necessitam,
além de conhecimentos e profissionalização, quebrar barreiras emocionais.

A partir destes entendimentos, criar
condições para que estas diretrizes sejam
incorporadas pelos atores da cultura, espe-
cialmente os agentes e os viabilizadores,
estimulará o setor. Neste sentido, mais estu-
dos devem ser realizados para favorecer
este conhecimento.
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O papel dos atores da cadeia produtiva da Cultura precisa

ser melhor explicitado e conhecido

Repensar a questão da diversidade cultural

Investimentos em Cultura nas regiões brasileiras

Mudança de hábito – enfraquecer a relação entre a visão tradicional da economia (estruturada por recursos tangíveis)
e realizações culturais para a avaliação da cultura atenuaria o favorecimento da cultura de massa.

Cuidar das manifestações culturais locais independentemente de indicadores quantitativos.

A diversidade cultural é a expressão da cidadania e da manifestação de interesse coletivo da cultura. Para permitir a efe-
tivação dessa diversidade, é preciso que produtores culturais sejam mais atuantes na construção de processos locais de iniciati-
vas culturais É importante o aumento da oferta de formação e especialização que favoreça essa autonomia.

Essa flexibilidade tem aspectos positivos mas, se não administrada corretamente, pode reforçar crenças e atitudes
desfavoráveis, como observadas em alguns perfis de produtores.

A multiplicidade de demandas e a pluralidade das manifestações culturais permite diferentes perfis de produtores que
podem, e devem, aproveitar-se das características dos contextos onde atuam e com isso, compartilhar experiências, ampliar

suas fontes de informação e formação. 

Não é comum o trabalho dos produtores culturais abarcar o ciclo completo, que vai do planejamento até a avaliação
dos resultados. Estas etapas são, muitas vezes, desconside radas, e sua importância minimizada. Este procedimento diminui as
chances de êxito de alguns projetos. Planejar, desenvolver, controlar e avaliar são competências esperadas de um gestor e,
portanto, deveriam ser atitudes corriqueiras na atividade profissional dos produtores. 

Espaços culturais são locais de trocas e de disseminação da cultura e contribuem para sua democratização. A dis-
tribuição atual desses espaços corrobora com as desigualdades socioeconômicas Aumentar a oferta de equipamentos,
serviços e bens culturais em cidades de todas as regiões do País.

Para que a cultura seja um direito pleno, é preciso que os cidadãos tenham acesso aos serviços e bens culturais É
preciso ampliar a oferta de eventos e espaços voltados a atividades culturais É preciso estimular a formação de público

Gerar demanda para atividades culturais e, assim, permitir seu crescimento e propiciar a continuidade de nossa diversi-
dade cultural.

Uma reflexão a ser feita é se o desenvolvimento econômico e concentração de população das regiões interfere nos
investimentos em cultura e seu desenvolvimento. Para estimular este pensamento, seguem alguns dados.

CINEMA
Tido pelos produtores como atraente para o público e fácil para captar recursos,

é um exemplo da distribuição desigual de ações culturais brasileiras:
• Apenas 6,8% dos municípios brasileiros têm salas de cinema;
• Forte concentração em 3 estados brasileiros: Minas Gerais, Rio de Janeiro e
principalmente São Paulo concentram 54% das salas de exibição;
• Domínio de grandes empresas na distribuição;
• 82% da renda gerada pela indústria do cinema vem de filmes estrangeiros.

MUSEU
• 79% dos municípios não
possuem;
• Presença concentrada no Sul
e Sudeste, em suas capitais;
• Quase 80% dos museus
podem ser frequentados
gratuitamente.

TEATRO
• 79% dos
municípios não
têm teatro/salas
especiais;
• Concentração
no Sudeste

Fonte: IBGE/Banco de Dados Filme B, 2010. Fonte: Museu em números, 2011 Fonte: IBGE/MUNIC, 2006

Considerar que, atualmente, a maior mobilidade dos agentes é fator que pode dificultar a diversidade cultural.

O exercício na atividade surge de oportunidades e não por necessidade de um mercado de tra-
balho estruturado.

Produtores são movidos pela paixão, e seu aprendizado se dá a partir da prática e experiência.
A ausência de uma formação específica abre espaço para improvisações e alguma vulnerabilidade da
profissão.

O produtor tem boa formação universitária, faltando conhecimento/formação nas áreas de co -
nhecimento de interlocução (gestão e administração, comunicação, economia e jurídica). Faz-se a ressal-
va que, como se pode ver na pesquisa quantitativa, os conceitos novos desta área não estão sendo incor-
porados pelo produtor cultural (prevalecem os tradicionais).

Infraestrutura e recursos para desenvolver a atividade são precários. Renda depende de remune -
ração variável e maior parcela advém de outras atividades, tornando a profissão insegura e com dificul-
dades de planejamento da carreira. Não há profissão que se desenvolva quando a renda do profissio -
nal não pode ser conquistada com o exercício da atividade.



Os recursos para a produção cultural brasileira ainda estão bastante concentrados em algumas regiões É preciso
distribuí-los de forma mais igualitária pelas regiões do País.

A unidade “projeto” favorece o desenvolvimento de um setor? 

É importante valorizar a existência de grupos e coletivos artísticos locais

Está em tramitação a aprovação do Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura, em substitu-
ição à Lei Rouanet, que aponta para diferenças nas formas de avaliação e aprovação dos projetos e na mobilização de
recursos, e que fará com que o relacionamento entre produtores e investidores tenha que ser revisto. Algumas das
mudanças pretendidas pelo Procultura:

• tornar o Fundo Nacional de Cultura o principal mecanismo de investimentos na cultural. O FNC atuará de acordo com
as políticas públicas de cultura, com intenção de promover a descentralização do financiamento à cultura e promover a
proteção e valorização das diversas manifestações artísticas e culturais. Para projetos com expectativa de lucro será utiliza-
da, preferencialmente, a aplicação de recursos via modalidade investimento.

• criar faixas para dedução do imposto de renda, cujo percentual de renúncia estará relacionado com o mérito, e não
com a área cultural, sendo que os projetos serão analisados, avaliados e selecionados para a aplicação dos recursos. 

• reduzir os patrocínios que privilegiam iniciativas que trazem ganho de imagem à empresa e valorizar a dimensão cultu -
ral dos projetos. 

• aplicar uma parcela dos recursos do FNC em cada região do País, por meio de transferência direta a fundos públicos
de Municípios, Estados e Distrito Federal, para o financiamento de projetos culturais escolhidos mediante seleção pública.

• criar fundos setoriais que receberão porcentagens da dotação global do FNC, assegurando-se recursos mínimos para
todos os setores culturais.

Os relacionamentos entre os atores da cadeia produtiva da cultura estão desfavorecidos e muitas questões que poderi-
am ser respondidas a partir de diálogo entre eles ainda permanecem em aberto.

Na observação do produtor cultural, alguns pontos chamam bastante a atenção. O primeiro que se pode salientar é
que a maior parte dos produtores não vive exclusivamente de sua atividade com cultura. Será mesmo uma profissão? Sem esta
estruturação, apresentar a necessidade de profissionalização (desenvolvimento de capacidades administrativas, de gestão)
infere a necessidade anterior de constituição e estímulo a esta profissão.

Além disso, verifica-se que o produtor para obter a competência de gestão necessária à sua atividade, tem que domi-
nar diversas áreas de conhecimento (direito tributário, direito cultural, marketing, comunicação, administração, contabilidade,
produção, cultura) que vão muito além das que hoje domina. Com tantas necessidades e sem uma oferta de cursos orientados
para a área, qual a possibilidade de especialização e desenvolvimento?

No que diz respeito ao viabilizador, questões importantes foram apresentadas por este público no intuito de dialogar
com as práticas e leis hoje estabelecidas. Vale lembrar que Panorama Setorial da Cultura Brasileira entrevistou tanto gestores e
decisores do setor público quanto do privado.

Como distribuir os recursos da lei Rouanet na modalidade mecenato  no País se não há volumes de projetos apresenta-
dos em outras regiões? 

Como aumentar a participação do capital privado na cultura? 
Os indicadores orientados a recursos tangíveis utilizados pelos viabilizadores não devem ser repensados? 

Conclusões

Maior estímulo ao investimento em regiões menos atendidas  É necessário que mais projetos,
em mais regiões, recebam recursos públicos  A iniciativa privada pode contribuir nesse processo investindo

em produções culturais regionais.
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Nesta pesquisa, ficaram evidenciadas algumas dificuldades de relacionamento entre produtores
culturais e gestores e decisores do investimento em cultura. Sem a compreensão e o reconhecimento da
importância de cada ator por todos os participantes da cadeia produtiva, o desenvolvimento do setor
fica comprometido. Tanto produtores têm que compreender o papel e legitimar a importância de patroci-
nadores e governo bem como estes devem reconhecer a importância e necessidades dos produtores.

Outras questões surgiram como pontos de atenção devido a características deste setor.

Nem todas as manifestações culturais nascem para atender a uma demanda específica, ou seja, não

necessariamente tenham um mercado relevante para que possam se desenvolver. Por outro lado, tais

manifestações ocupam lugar estratégico no desenvolvimento de um país, principalmente por serem

responsáveis pelo bem estar social e insumo para o ato criativo. Desta forma, fica evidenciado que

entender, avaliar e mensurar a cultura a partir de indicadores socioeconômicos típicos é diminuir seu

potencial e sua contribuição para o país além de comprometer seu desenvolvimento. Estudos de

novos indicadores são urgentes para que a cultura tenha restituído seu papel estratégico no

desenvolvimento e, consequentemente, financiamento adequado.

Deveria haver uma mudança de foco, tanto do produtor quanto do investidor, do projeto para o
processo. Hoje todos os esforços se concentram na realização e no patrocínio de um projeto e seu decor-
rente produto, deixando de lado todos os esforços anteriores e posteriores dessa realização e que, se
considerados, poderiam trazer a continuidade desse relacionamento.

As práticas atuais exigem ainda das iniciativas culturais uma certeza de sucesso que, muitas
vezes, no desenvolvimento de novas linguagens e experimentações não deveriam ser sua finalidade.
Isto, avaliado por alguns viabilizadores, traz o risco de fomentar apenas o que já existe, não favorecen-
do a inovação.

Estas e várias outras questões apresentadas no decorrer desta pesquisa demonstram que há
a necessidade urgente de novas pesquisas, estudos e entendimentos. Esta produção de conhecimen-
to deve ser estimulada. Porém, reforça-se aqui que muitas questões podem ser solucionadas a partir
do diálogo e da troca de conhecimento entre os diversos atores da cadeia produtiva da cultura.

O diálogo e a construção coletiva de conhecimento só será possível ao se reconhecer e legitimar os
diversos conhecimentos existentes na cadeia produtiva da cultura. O reconhecimento da importância de
cada ator fundamenta e caracteriza as particularidades de um modelo de cultura sustentável para o setor. 

Das 53metas do Plano Nacional de Cultura (2012), 9 são voltados à formação, capacitação
e profissionalização dos produtores culturais e trabalhadores da Cultura.

Se por um lado, o setor hoje exige maior desenvolvimento e profissionalização do produtor, por outro, exige um grande
esforço deste ator que a cada nova iniciativa necessita lidar com o risco que todo empreendedor lida em um novo negócio.

Não há fôlego que resista a uma vida de riscos, dizem alguns produtores. Questão a se pensar.
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Canção, inspiração
e realização
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Semana da Canção Brasileira
caso exemplo

Por Kassìa Cáricol
Fotos: Renato Stockler e Bruno Miranda (Agência NaLata) e Felipe Redondo

Siba – SCB 2008



Suzana Salles

Siba e a Fuloresta – Oficina, SCB 2008Siba e a Fuloresta – Oficina, SCB 2008
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Criar um evento em que a cultura e a música fossem os artistas principais. Fazer deste
evento uma oportunidade de formar, fomentar e difundir a história, a poesia e a educação da
música popular brasileira. Aparentemente uma tarefa bastante complicada, mas que se tornou
uma realidade com a criação da Semana da Canção Brasileira.

Realizada anualmente na bucólica cidade de São Luiz do Paraitinga, no interior do
estado de São Paulo, o evento movimenta, durante sete dias, toda a cadeia da cultura com a
presença de artistas, técnicos, produtores, professores, alunos e espectadores. Sua progra-
mação ampla e diversificada cria um ambiente favorável às reflexões e debates, agregando
ainda diversão e lazer aos participantes.

Realizado desde 2007, está em sua quarta edição e surge como um exemplo bem suce-
dido de um projeto contínuo de produção cultural. O planejamento flexível, bem estruturado e
definido, contemplador da estrutura local e social da cidade e que tem a cultura como objetivo
final pode, sem dúvida, ser colocado como o grande responsável pelo sucesso da iniciativa.

Como tudo começou

Foi em 2007, a partir de uma ideia da cantora e pesquisadora musical Suzana Salles,
que o conceito da Semana da Canção Brasileira começou a tomar corpo. A ideia era estrutu-
rar um evento onde fossem abordados diversos aspectos da música por meio de três alicerces:
História da Música Popular Brasileira, Poesia na Canção e Educação pela Música. 

A escolha de São Luiz do Paraitinga como cenário para a realização do evento não foi
aleatória. Fundada em 1760, atualmente com 11 mil habitantes, a estância turística encanta
pelos atrativos e beleza ecológica e arquitetônica – possui centenas de imóveis tombados
pelo patrimônio histórico – e mais ainda pela simpatia do seu povo. 

Os luizenses fazem de São Luiz o que se pode chamar de uma cidade com vocação
musical. O município é um verdadeiro caldeirão cultural. Além da Semana da Canção,
Paraitinga é palco de diversas manifestações como o Festival de Marchinhas, o Carnaval de
rua e a Festa do Divino. 

O próximo passo era reunir um time de profissionais com grande experiência, habili-
dades diversas e pleno conhecimento dos processos de produção. Só assim seria possível
atingir todo o potencial que o projeto apresentava. Encontro após encontro, novas demandas
eram identificadas e novos profissionais eram convidados a se unir ao time de produção. Ao
final, a reunião dos profissionais de quatro empresas especializadas formou o grupo que
desenvolveu a Semana da Canção Brasileira. Gisele Jordão, Renata Allucci, Lili Molina, Paulo
Euzébio Sobrinho e Paulo Sérgio Sarra formaram uma equipe multidisciplinar que cuida do
evento, da gestão e do planejamento à produção especializada.

Planejar é preciso

Reunidas as competências de um grupo de produtores experientes, partiu-se para a
definição das diretrizes do projeto. O modelo adotado seguiu os conceitos de um plano de
marketing na produção cultural, sendo dividido em três processos de planejamento: executi-
vo/operacional (num modelo denominado como de “PDCA” – planejamento, desenvolvimen-
to, controle e avaliação), marketing e comunicação. 

Para facilitar a operação de um projeto tão amplo, cada produtor-chefe ficou respon-
sável por uma atividade específica – como palco, formação, planejamento e comunicação. A
integração é ponto fundamental para uma experiência bem sucedida na realização de uma
produção cultural de grande porte. Centenas de envolvidos, atrações simultâneas distribuídas
em mais de 12 horas diárias gratuitas, de segunda a domingo, movimentando cerca de 100
mil pessoas, requer maestria na coordenação.



Elaine Marin – Oficina infantil, SCB 2009
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A opção da organização foi aproveitar os espaços que a cidade oferecia. Para que a
montagem do festival utilizasse a cidade como cenário, aproveitando sua arquitetura e as
cons truções tombadas pelo patrimônio histórico, cada produtor identificou as estruturas, que
poderiam (ou não) ser utilizadas para o evento.

Uma visita técnica a São Luiz do Paraitinga deixou claro, logo no primeiro contato, que
a escolha do local havia sido acertada. A forma com que o projeto foi recebido surpreendeu
os realizadores. Poder público, comércio e sociedade civil compreenderam de imediato a
dimensão, proposta e estrutura do evento, demonstrando interesse e se envolvendo no auxílio
necessário para a realização da Semana da Canção Brasileira.

A Prefeitura Municipal colaborou desde o início (e em todas as edições), por meio das
Secretarias de Educação, Cultura e Turismo, que deram suporte ao planejamento dos organi-
zadores, sem impor alterações ou criar entraves ao projeto. Dentro de suas condições orça-
mentárias, contribuiu com segurança, banheiros químicos e transporte para os professores e
estudantes da zona rural. 

O setor de serviços também teve papel fundamental na realização de todas as edições
da Semana da Canção Brasileira. Comércio, restaurantes e a rede hoteleira se preparam
para receber os visitantes e desenvolvem pacotes de viagem e cardápios especiais para os
dias do evento. Além disso, aceitam que durante a semana os realizadores, de técnicos a
artistas, não utilizem dinheiro convencional, mas sim, um vale do evento que posteriormente é
quitado pela organização.

A Semana da Canção, segundo os representantes do comercio local é, entre todos os
eventos realizados na cidade, o que mais gera lucro. O caráter do festival, o perfil do público
que visita a cidade durante a realização da Semana da Canção e até mesmo a duração do
evento, contribuem para transformar esta, na semana mais lucrativa para São Luiz do
Paraitinga.

A sociedade civil também se mobilizou. Num primeiro momento, a população se colo-
cou como anfitriã e espectadora, mas conforme foram se interessando e compreendendo me -
lhor o projeto, o envolvimento foi crescendo e se tornou mais fácil e natural. Em todas as
edições, moradores da cidade foram contratados para trabalhar em funções técnicas e de
logística. Em alguns casos, até, para suprir demandas que eles próprios identificaram.

Além da contribuição de todas as instâncias de São Luiz do Paraitinga, levar em con-
sideração os limites e as possibilidades da estrutura da cidade sempre foram fator primordial
para a organização do evento. Além de ir de encontro com a filosofia do projeto, tal postura é
também uma maneira de respeitar a cidade que tão bem acolheu a Semana da Canção e de
torná-la um evento contínuo. 

Um estudo de consumo foi realizado com o objetivo de delimitar o público que São
Luiz do Paraitinga comportaria. Levando em conta os limites de acomodação da cidade e
a proposta central do projeto, a qualidade de publico era muito mais importante do que a
quantidade. Isso traria a profundidade dos discursos e o envolvimento total dos partici-
pantes.

Para alcançar este objetivo, a comunicação foi realizada, estrategicamente, em três
etapas. A primeira atingiu os moradores. Depois, o foco passou a ser os professores e os
pesquisadores da música. Só aí, por fim, alcançaria o grande público. 

O evento já havia incorporado tradições do imaginário luizense antes mesmo da
primeira edição, por meio do contato transformador com a cidade e a sua população. Com
isso, e com as diretrizes em longo prazo definidas, partia-se para os próximos passos: a grade
de programação e a operacionalização do evento. 

Mais do que uma reunião de shows, a proposta da Semana da Canção Brasileira era
criar um ambiente de debates, no qual as pessoas poderiam trocar experiências gerando
crescimento artístico baseado no tripé: formação, fomento e difusão. 



Tom Zé – SCB 2008

Benito Campos



A grade direcionaria a essência do projeto e foi crescendo aos poucos e se adequan-
do, ano a ano, às expectativas dos presentes – atualmente são realizadas cerca de quinze
atividades por dia, entre oficinas, palestras, aulas e shows, todas gratuitas.

Ao formar uma plateia crítica e lhe proporcionar a experimentação, é esperado que
estas pessoas também se descubram como participantes dos processos de produção artística. 

Formar é fundamental

As atividades de formação foram divididas de acordo com o público de interesse:
crian ças, adultos e professores. Apresentadas durante todo o dia, de segunda-feira a sábado,
são realizadas em espaços menores como a Capela das Mercês, o Espaço da Cultura
Caipira, a Casa Oswaldo Cruz e escolas da cidade. 

Contando com o apoio da rede pública de ensino e considerando a cultura como
objeto de estudo, foram estruturadas oficinas para os professores e alunos das escolas locais,
pretendendo desenvolver experiências de como utilizar a música como instrumento didático –
as chamadas “oficinas fechadas”.

Nelas foi possível realizar um trabalho diferenciado. Por estarem no local do evento, dis-
postos e envolvidos, o público das escolas municipais recebeu com antecedência materiais,
disponibilizados pelos próprios artistas, para se prepararem para a Semana da Canção.

Ainda dentro do pilar “formação”, também foram promovidas oficinas abertas,
palestras e aulas-show ao público em geral. Já foram convidados como palestrantes ou profes-
sores para estas atividades nomes como o grupo Barbatuques, Luiz Tatit, Sérgio Molina, Tata
Fernandes, Tetê Espíndola, Zuza Homem de Mello, entre outros.

Local de fomento

O segundo pilar objetivo da Semana da Canção foi visualizado por meio do festival
de compositores. As inscrições, feitas pela internet, classificam 12 pré-selecionados que se
apresentam em eliminatórias, de quarta-feira a sábado, no palco principal do evento e que
são avaliados por uma comissão julgadora. Em cada ano, o festival teve, em média, 500
inscritos por edição, de diversos estados brasileiros. 

Para participar, o interessado não pode ter mais que dois discos gravados e deve pos-
suir ao menos quatro composições próprias. Uma comissão pré-julgadora, que já foi compos-
ta por nomes como Dante Ozetti, Patrícia Palumbo e Zeca Assumpção, recebe os trabalhos
distribuídos aleatoriamente, sem identificação do autor da obra. A imparcialidade e o sigilo
são aspectos seriamente respeitados.  

Os três primeiros colocados são anunciados na noite de domingo e, além do prêmio
em dinheiro, recebem um troféu feito pelo artista plástico local Benito Campos, responsável
pelos tradicionais bonecos do carnaval da cidade. 

A evolução do festival pode ser facilmente notada pelo envolvimento do público pre-
sente. Na primeira edição da Semana da Canção, muitas pessoas chegavam apenas para
conferir o show de encerramento, geralmente de um artista já consagrado. A partir do segun-
do ano, percebeu-se que já se formavam torcidas organizadas para os competidores. Na ter-
ceira edição, cerca de 10 mil pessoas estavam presentes para conferir e acompanhar as eli -
minatórias. 

A quarta edição da Semana da Canção, que aconteceu em 2011, porém, não contou
com a realização do festival. Mesmo diante do desenvolvimento cultural e social da cidade
sede, com todas as atividades totalmente gratuitas, contando com o envolvimento de mais de
15.000 pessoas participando diariamente de suas atividades, a Semana da Canção Brasileira
não conseguiu, antes de julho de 2011, fechar patrocínio para o acontecimento do evento.
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Mesmo com a proximidade da data, a organização da Semana da Canção decidiu
realizá-lo, considerando a sua importância para a cultura e para a cidade. Retomar o evento
tinha como objetivo que ele não se perdesse no tempo, bem como restabelecer a rotina de vi -
sitação e consumo que fornece à cidade boa parte de seus rendimentos. Somente em agosto
a verba mínima para a realização da Semana da Canção foi viabilizada, sendo os recursos
recebidos apenas em setembro.

A verba reduzida (que não atingiu o montante necessário para a premiação do festi-
val), e o tempo escasso (que impossibilitou a convocação e a inscrição dos participantes),
levaram a um redimensionamento do evento. Para suprir a falta da edição competitiva, houve
uma concentração maior nas atividades de desenvolvimento educativo por meio das oficinas
e palestras. 

Difundir, objetivo comum

O terceiro pilar da essência do projeto é a difusão, o “experimentar”. Para isso, foram
contempladas as mais diversas manifestações, de grandes artistas já consolidados até músi-
cos em princípio de carreira. 

Os shows acontecem diariamente, no período noturno, em três palcos: Mercado
Municipal, Coreto Antonio Nicolau de Toledo (Coretinho) e Coreto Elpídio dos Santos (palco
principal). Já se apresentaram no evento artistas como Almir Sater, Antonio Nóbrega, Lenine,
Moraes Moreira e Cordel do Fogo Encantado, entre outros. 

Assim como outras atrações, os shows também foram sensivelmente diminuídos na
quarta edição, mas sem acarretar em prejuízos ao evento. Uma nova atração, porém, foi
acrescida à programação, o Doc Música. Durante quatro noites, uma estrutura foi montada no
Mercado Municipal para a apresentação de documentários, já que a cidade não conta com
sala de cinema. Todos os direitos de exibição dos filmes foram cedidos pelos cineastas e após
cada seção, uma discussão sobre o tema retratado envolvia o público.

Nem tudo são flores

Do ponto de vista do bem cultural, a Semana da Canção é um evento estabelecido e
bem sucedido, mas isso não corresponde, na maioria das vezes, aos interesses e expectativas
do mercado investidor. Isso porque, no Brasil, o conceito de patrocínio, mesmo quando desti-
nado a produtos e bens culturais, se resume e se confunde com exposição de marca. 

Por sua essência, a Semana da Canção não é um evento massificado. Assim, alguns
possíveis investidores não vêem nela uma possibilidade de exposição das suas marcas,
mesmo este sendo um projeto contínuo, com planejamento bem estruturado e finalidade
socio cultural. 

A Semana da Canção Brasileira está aprovada na Lei Federal de Incentivo à Cultura
(Lei Rouanet) e recebeu verba por meio da lei de incentivo fiscal ProAc, da Secretaria de de
Estado da Cultura – que também realizou investimento direto por meio do Conservatório de
Tatuí. A primeira edição teve patrocínio da Natura. A segunda e a terceira, da CESP –
Companhia Energética de São Paulo.

A falta de apoio de empresas investidoras resultou na interrupção da Semana da
Canção no ano de 2010, justamente quando São Luiz do Paraitinga mais precisava de fluxo
turístico para movimentar a economia e auxiliar na reconstrução pós-enchente, que destruiu a
cidade em janeiro daquele ano.

Em 2011, diante da importância e da necessidade da realização do evento, o gover-
no do Estado de São Paulo, na figura da mesma Secretaria de Estado da Cultura, movimentou
duas de suas empresas no apoio ao projeto: CESP e SABESP.
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Pena Branca – SCB 2008

Jonas e Luiz Tatit – SCB 2008



Na prática, resultados

Respeitar as estruturas da cidade e envolver os moradores locais foi fundamental para
alcançar o sucesso do projeto. Durante as quatro edições já realizadas da Semana da
Canção Brasileira puderam ser observados fenômenos orgânicos, ocorridos graças a uma
excelente estrutura de produção e uma já prevista flexibilidade do planejamento. 

Um dos resultados sociais foi a qualificação de mão de obra. No primeiro ano, alguns
jovens luizenses foram contratados como carregadores para auxiliar na montagem do palco.
O interesse na atividade desenvolvida foi grande e, mesmo sem nunca terem trabalhado com
equipamentos sonoros e instrumentos, aprenderam rápido a função. Com isso, os meninos
passaram a observar o trabalho dos roadies (técnicos que montam o palco e testam os instru-
mentos). No ano seguinte, estes jovens já estavam assumindo os cargos de montagem e  hoje
em dia trabalham em outros eventos e em outras cidades próximas.

A capacitação da população local foi acontecendo aos poucos. Ainda na primeira
edição, havia a necessidade de mensurar o público presente na Semana da Canção. Como
os moradores de São Luiz do Paraitinga conhecem melhor quem é da cidade, da zona rural
ou visitante externo, foram treinados pelos organizadores e puderam estruturar uma pesquisa
de mercado.

As pessoas da cidade passaram a se reconhecerem como parte integrante da Semana
da Canção. Com isso, puderam sugerir mudanças em alguns pontos, como a projeção da
letra da música no telão durante a apresentação dos finalistas do festival, ou até mesmo solici-
tando algum professor ou artista na programação. Esta flexibilidade e envolvimento da equipe
de produção com a população reforçou sua inclusão no evento.

Um envolvimento ainda mais estreito pôde ser observado durante a terceira edição.
Numa manhã de terça-feira, um show infantil estava na programação. A prefeitura disponibili-
zou transporte para os estudantes da zona rural e ofereceu lanche para todos os particpantes.
O resultado? Mais do que excelente: 2100 crianças presentes – ou 100% dos alunos da rede
municipal de ensino participando, cantando e interagindo.

A quarta edição foi totalmente pautada pela temática da reconstrução. Não somente
do ponto de vista prático, dado o momento que a cidade, ainda em recuperação após as
enchentes do ano anterior, mas também pelo aspecto conceitual. A realização da edição com
verba reduzida e com patrocínio viabilizado de última hora, exigiu de todos envolvimento e
dedicação extras. Tal feito, só fez por estreitar ainda mais os laços entre a produção do even-
to, os demais envolvidos e o público.

Mais de 60% dos professores da região já participaram dos cursos de formação
para ensino musical e cerca de 20% dos estudantes da rede pública foram atendidos pelas
oficinas. 

O sucesso de público, porém, não se restringe aos luizenses. Dentre os 15 mil partici-
pantes que o evento reúne por dia estão também moradores de outras cidades do Vale do
Paraíba (como Taubaté, Guaratinguetá, Lorena e Aparecida, entre outras), que se mobilizam
nesta época do ano para prestigiar mais uma manifestação cultural de São Luiz do
Paraitinga. Na terceira e quarta edições, cerca de 40% dos visitantes eram da capital do
estado de São Paulo. 

A produção se inspira na qualidade total e acredita em no planejamento focado no
desenvolvimento, no controle e na avaliação constantes. Portanto, apesar do impacto cultural,
da contrapartida social, do envolvimento, da essência e da perpetuação continuidade terem
sido alcançados, ainda há caminhos a percorrer. O foco agora está em conseguir investimen-
tos que possibilitem que o trabalho da Semana da Canção não se limite ao evento, mas que
possam ser desenvolvidas atividades durante todo o ano, junto à cidade e à sua população.
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Ná Ozzetti – SCB 2008

Pedro Luis – Oficina de percussão, SCB 2008



Reconhecimento

Criado nos anos de 1950, o Prêmio Governador do Estado para a Cultura foi um
dos principais instrumentos de reconhecimento de trabalhos artísticos de São Paulo durante
muitos anos, sendo sinônimo de grande prestígio no setor cultural. 

Apesar do seu sucesso, a entrega da premiação foi interrompida por mais de vinte
anos, sendo retomada em 2010, com o intuito de reconhecer e prestar homenagem ao
que de melhor foi apresentado no estado, além de resgatar o valor histórico da premi-
ação, sem deixar de considerar a atual realidade do mundo e do cenário cultural.

Em 2011, profissionais, personalidades, grupos e companhias foram indicados
nas modalidades Artes Visuais, Cinema, Circo, Dança, Música e Teatro, por obras que te -
nham sido apresentadas ao público entre janeiro e 15 de dezembro de 2011. Além disso,
foram escolhidos representantes nas categorias Instituição Cultural e Mecenato e Destaque
Cultural.

Entre finalistas como Inezita Barroso e Toninho Ferragutti, Suzana Salles levou o
prêmio de 2011 pela curadoria da 4º Semana da Canção Brasileira na categoria
Música. Segundo a premiação, “o interesse de Suzana pela música brasileira e pela diver-
sidade da canção popular deu origem a Semana da Canção de São Luiz do Paraitinga
que todos os anos transforma a pequena cidade interiorana num lugar de celebração do
patrimônio imaterial musical”.
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Glossário
Âmbito cultural – O Ministério da Cultura considera o âmbito cultural em seis

macroambientes. Esses macroambientes são divididos em segmentos menores, especificados
pelo MinC, abordando quais áreas de atuação que são consideradas por eles, ligadas a cul-
tura. Os macroambientes culturais são: Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Humani da -
des, Música e Patrimônio Cultural.

Artista – “... qualquer pessoa que cria ou dá expressão a trabalhos de arte ou os
recria, que considera sua criação artística uma parte essencial de sua vida, que contribui
desse modo ao desenvolvimento da arte e da cultura que é ou pede para ser reconhecida
como artista, tenha ou não qualquer relação de emprego ou associação” (Tradução nossa,
UNESCO, 1980:5).

Cadeia Produtiva da Cultura – Conceito forjado na agricultura no intuito de abranger
etapas externas, além dos processos produtivos de uma propriedade rural. Este modelo, contudo,
pode ser aplicado a outros setores de atividade, em atividades produtivas de outra origem. Assim,
entende-se por cadeia produtiva todos os componentes responsáveis pela atividade produtiva,
fluxos,distribuição e consumo do setor. Assim, a visão de cadeia produtiva propõe a ordenação
sistêmica dos elos da referida indústria (fornecedores de insumos e serviços, comercialização ata-
cadista e varejista, distribuição, consumidores finais). Esta perspectiva sistêmica, cíclica, de
setores favorece avaliações de desenvolvimento e estímulos a melhores atuações. Para a
UNESCO (2009), observar a cultura desta forma estabelece um modelo analítico para pensar
sobre a produção e difusão cultural que deve ser visto, em parte,como um modelo sensibilizador.

Cidade criativa – Para Charles Landry, 
uma cidade criativa demanda infraestruturas que vão além do hardware – edifí-
cios, ruas ou saneamento; ela inclui a infraestrutura mental, o modo como a
cidade lida com oportunidades e problemas; as condições ambientais que ela
cria para gerar um ambiente e os dispositivos que fomenta para isso, por meio
de incentivos e estruturas regulatórias. Para ser criativa, a infraestrutura soft da
cidade precisa incluir: força de trabalho altamente capacitada e flexível; pen-
sadores, criadores e implementadores dinâmicos já que a criatividade não se
refere apenas a ter ideias; infraestrutura intelectual ampla, formal e informal –
mesmo assim, muitas universidades que parecem fábricas com linhas de pro-
dução não ajudam; ser capaz de dar vazão a personalidades diferentes;
comunicação e redes fortes, internamente e com o mundo exterior, bem como
uma cultura geral de empreendedorismo, seja com fins sociais ou econômicos.
Uma cidade criativa procura identificar, nutrir, atrair e manter talentos, de modo
a conseguir mobilizar ideias, talentos e empresas criativas, que mantenham os
jovens e os profissionais. Ser uma pessoa ou empresa criativa é relativamente
fácil, mas ser uma cidade criativa é diferente, tendo em vista as culturas e os
interesses envolvidos. (LANDRY in REIS e KAGEYAMA, 2011:14).

“Uma cidade criativa é mais um processo do que um plano; é dinâmica, não estática”. (REIS e
KAGEYAMA, 2011:33). Para os autores, 

uma cidade criativa é uma cidade que surpreende, que atiça a curiosidade, o
questionamento, o pensamento alternativo e, com isso, a busca de soluções.
Em uma cidade criativa, independentemente de sua história, condição socioe-
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conômica e tamanho, há uma prevalência de três elementos: 1) Inovações (...),
2) Conexões (...) e 3) Cultura. (REIS e KAGEYAMA, 2011:33)

Para a UNESCO (tradução nossa, 2012, in www.unesco.org)
as cidades, cada vez mais, desempenham um papel vital no aproveitamento
da criatividade para o desenvolvimento econômico e social:
- Cidades abrigam toda a gama de agentes culturais da cadeia produtiva da
indústria criativa, desde a criação até a produção e a distribuição;
- Terreno fértil para o surgimento de clusters criativos, as cidades têm um grande
potencial para aproveitar a criatividade, e conectar as cidades pode mobilizar
esse potencial com impacto global;
- As cidades têm um forte efeito sobre o estabelecimento de parceria públi -
co/privada, que ajuda a destravar o potencial empreendedor criativo e que
desempenha um papel importante na nova economia;
- As cidades são pequenas o suficiente para afetar indústrias culturais locais,
mas também grande o suficiente para servir como portais para os mercados
internacionais.

Copyleft – tipo de licença para definição das regras sobre os direitos autorais. O
Copyleft permite a livre circulação da obra intelectual e visa favorecer a expansão do conhe -
cimento. O autor concede os direitos de sua obra aos demais sob a condição de que, na
ocorrência de qualquer modificação da obra original, seja mantida a mesma licença atribuí-
da pelo autor original.

Copyright – tipo de licença sobre os direitos autorais que proíbe a execução de uma
parte ou ela no todo, por terceiros não autorizados. O autor tem todos os direitos reservados
sobre a sua obra e o Copyright garante que a utilização da obra só possa ser feita com a per -
mis são expressa do autor. Este tipo de licença não permite modificação, alteração, distri bui -
ção e nem criação de obra derivada, sem permissão do autor.

Corpo –Na teoria cultural, existe uma literatura significativa sobre a nudez como tema
central da arte ocidental. Em parte, essa literatura vem da abordagem ortodoxa de um histori-
ador cultural, como a análise de Clark sobre a idealização do corpo de acordo com normas
culturais historicamente variáveis.

Mais recentemente, feministas e outros pensadores – como John Berger – colocaram a
nudez num contexto político para questionar o crédito do valor estético intrínseco dela como
parte da estrutura de poder patriarcal ou ideológica na cultura ocidental.

A compreensão do corpo desenvolve-se em estudos culturais pelo seu reconhecimento
como um ponto significativo. Uma abordagem semiótica pode ser aplicada ao corpo. A ca -
rac terização de Umberto Eco sobre o corpo como uma “máquina de comunicação” impres-
siona. O corpo não está simplesmente lá, como um fato bruto da natureza, mas é incorporado
pela cultura. Ele é, de fato, um ponto chave em que a cultura e a identidade cultural são
expressas e articuladas por meio das vestimentas, jóias e outras decorações e segundo a mo -
delagem do corpo em si (por meio de tatuagens, estilos de cabelos, modelagem pela ginásti-
ca e dietas, por exemplo). É através do corpo que os indivíduos podem conformar-se com ou
resistir às expectativas culturais impostas a eles. A sociologia tornou-se então capaz de se
voltar para a análise de “práticas centradas no corpo”. A análise de Foucault sobre o desen-
volvimento do sistema carcerário e das punições do Estado centra-se no corpo como assunto
de disciplina. O corpo é modelado e disciplinado por intermédio de sistemas de vigilância,
seja vigilância de fato ou aquela que se imagine que esteja acontecendo. A análise do corpo
pode então crescentemente vê-lo como um produto de restrição e construção social (que é um
tema também encontrado no trabalho de Goffman) ou das linguagens e discursos dentro dos



194

G
lo

s
s
á
ri
o

quais ele é discutido e analisado (como, por exemplo, nas linguagens da ciência médica, da
psiquiatria ou da criminologia).

Creative Commons – tipo de licença idealizada para permitir a padronização de
licenciamento e distribuição de conteúdos culturais em geral (textos, músicas, imagens, filmes
e outros), de modo a facilitar seu compartilhamento e recombinação, com a filosofia copyleft.
Este tipo de licença permite que detentores dos direitos autorais possam abdicar em favor do
público de alguns dos seus direitos inerentes às suas criações, ainda que retenham outros
desses direitos. Os módulos oferecidos podem resultar em licenças que vão desde uma abdi-
cação quase total, pelo licenciante, dos seus direitos patrimoniais, até opções mais restriti-
vas, que vedam a possibilidade de criação de obras derivadas ou o uso comercial dos mate-
riais licenciados.

Crowdfunding – obtenção de capital para iniciativas de interesse coletivo. Pode-se
traduzir como financiamento coletivo, pois utiliza diversas fontes de financiamento, sendo a
principal a arrecadação proveniente de pessoas físicas. Essas ações acontecem prioritaria-
mente na internet, por meio de transações financeiras que arrecadam dinheiro para atividades
ou produtos culturais, pequenos negócios, start-ups, filantropia, entre outros. Em troca, os finan-
ciadores recebem recompensas proporcionais ao valor investido e, em geral, na forma de
benefícios exclusivos.

Crowdsourcing – ferramenta que utiliza conhecimentos coletivos e voluntários para
resolver problemas e encontrar soluções, criar conteúdo, criar novos produtos, testar sites, de -
senvolver novas tecnologias e para fazer validação de conceitos e ideias, por meio das re des
sociais na internet ou iniciativas como as cooperativas.

Direitos Autorais – direito que o autor, o criador, o tradutor, o pesquisador ou o artista
têm de controlar o uso que se faz de sua obra. É garantido ao autor os direitos morais e patri-
moniais sobre a obra que criou. Pode-se conceituá-lo, de modo breve, como o ramo do Di -
reito Pr ivado destinado a regulamentar as relações jurídicas surgidas da criação e da utiliza-
ção de obras literárias, artísticas ou científicas. No Brasil, atualmente essa matéria é regula-
da pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. A lei brasileira abriga, sob a denomi-
nação direitos au torais, os direitos de autor propriamente ditos, bem como os direitos cone -
xos. No caso do Bra sil, os sucessores do autor da obra perdem os direitos autorais adquiri-
dos com a morte do autor 70 anos após o óbito, tal como indica o art. 42 da Lei nº. 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

Economia criativa – Para Reis (2007:282), “embora a associação entre criatividade e
produtos e serviços diferenciados não seja novidade, (esta relação) passou a receber maior atenção
com o despontar de várias tendências paralelas, que se unem, reforçando-se umas às outras”. A eco -
nomia criativa vem sendo debatida sob a perspectiva que considera a criatividade como pro -
pulsora da economia, como potencial estratégico de desenvolvimento econômico e social
para países em desenvolvimento. Tal ideia é consolidada quando, em 2008, a UNCTAD
lança o Relatório da Economia Criativa. Como explica REIS (2007), a proposta de desen-
volvimento da economia criativa pode estar calcada

em uma produção que valoriza a singularidade, o simbólico e aquilo que é
intangível: a criatividade. Esses são os três pilares da economia criativa.
Embora esse conceito venha sendo amplamente discutido, defini-lo é um pro -
cesso em elaboração, pois envolve contextos culturais, econômicos e sociais
diferentes (2007:9).
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Economia da Cultura – a economia da cultura, como aponta Reis (2007:6), é “o uso
da lógica econômica e sua metodologia no campo cultural.” É entender a cultura sob a ótica
econômica, reconhecendo que as práticas culturais e os bens e serviços que ela produz são
embasados em interesses sobretudo econômicos. A economia, complementa Reis, “empresta
seus alicerces de planejamento, eficiência, eficácia, estudo do comportamento humano e dos agentes
do mercado para reforçar a coerência e a consecução dos objetivos traçados pela política pública.”

Ressalta-se, ainda, que o pensamento econômico da cultura não significa situar em um
mesmo plano as artes – manifestações da criação humana – e os bens produzidos em massa
pela indústria, como nos alerta Benhamou (2007). Para tanto, a economia da cultura apresen-
ta a necessidade de entendimento de uma visão econômica fundamentada principalmente no
bem simbólico (Bourdieu, 1996), ou seja, na categoria de bens que ganha uma distinção a
partir do momento em que se torna um signo, quando passa a representar um significado
maior do que apenas o bem material traz em si.

A economia da cultura estabelece a produção e circulação de bens e serviços simbóli-
cos. Vê-se claramente que a inovação e o conhecimento tornou-se base do desenvolvimento
econômico, incorporando-se ao processo produtivo de bens e serviços. Com essa base,
Bourdieu (2010) reforça a questão de que a economia que leva como base o conhecimento,
denominada por ele de economia dos bens simbólicos, tem seu fundamento na crença, no
entendimento que se faz de algo. Intrinsicamente ao entendimento da dimensão econômica
da cultura, construiram-se equívocos que avaliavam que a compreensão de seu valor econômi-
co poderia colocar em segundo plano o valor simbólico da cultura, como aponta Reis (2007).
Porém, diante de contexto em que as interfaces sociais e econômicas estão intrinsicamente
liga das, não considerar tal potencial minimizaria a atuação social da cultura. Essa ótica
econômica da cultura e seu potencial também será considerada como fundamentação do
estudo que aqui se propõe.

Para o BNDES,
a economia da cultura é um setor estratégico e dinâmico, tanto pelo ponto de
vista econômico como sob o aspecto social. Suas diversas atividades geram
trabalho, emprego, renda e são capazes de propiciar oportunidades de
inclusão social, em particular para jovens e minorias. Para isto contribui sobre-
maneira a característica intrínseca da economia da cultura de atuar com a di -
versidade. Baseados em criatividade, ideias, conceitos e valores geradores de
propriedade intelectual, os bens e serviços culturais são ativos intangíveis que
integram a chamada “economia do conhecimento”, base de sustentação das
economias nacionais. (BNDES, 2012)

Empoderamento – É a ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos que possibilita a
superação da dependência social e da dominação política, por meio da emancipação indi-
vidual e da consciência coletiva necessárias para a participação em espaços de decisões e
para a consciência dos direitos sociais. O empoderamento é um processo que visa contribuir
com as transformações nas relações sociais, culturais, econômicas e de poder, de forma
democrática, construindo novos mecanismos de responsabilidades coletivas, de tomada de
de cisões e responsabilidades compartilhadas, com a delegação de poderes de decisão,
autonomia e participação dos cidadãos na administração de seus destinos.

Espaços culturais – espaços ou equipamentos destinados ao uso ou frequência
coleti vos, orientados principalmente para a produção, criação, prática, acolhimento, divul -
ga ção e/ou comercialização de bens e serviços culturais, geridos por instituições públicas
ou particulares.



Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART) – mecanismo de financiamento
instituído pela Lei 8.313/91 que permite a aplicação de recursos em projetos culturais de
caráter comercial, por meio de fundos de investimento criados por instituições financeiras.
Não está ativado.

Fundação Nacional de Cultura (FNC) – fundo instituído pela Lei 8.313/91, que per-
mite ao Ministério da Cultura obter e destinar recursos para projetos culturais compatíveis com
as finalidades do PRONAC, mediante a celebração de convênio e outros instrumentos simi-
lares, como intercâmbio, programas realizados através de edital etc.

Identidade cultural – Para Teixeira Coelho, conceito de identidade cultural aponta
para um sistema de representação das relações entre os indivíduos e os grupos e entre estes e
seu território de reprodução e produção, seu meio, seu espaço e seu tempo. No núcleo duro
da identidade cultural estariam a tradição oral, a religião e comportamentos coletivos forma -
lizados; depois, surgiriam os ritos profanos, os comportamentos informalmente ritualizados e
as diversas manifestações artísticas. Porém, o conceito de identidade cultural – entendido
como um conceito fechado, igual a si mesmo ao longo do tempo –, vem sendo substituído
pelo conceito de identificação, processo de construção continuada (montagem e desmon-
tagem, formação e reformulação) e entendido como possibilidade de renovaçãopelo uso de
identidades provisórias (COELHO, 1997).

Para Stuart Hall, a identidade do sujeito pós-moderno pode ser conceituada como não
fixa, essencial ou permanente, tornando-se uma “celebração móvel”. Essa identidade é trans-
formada continuamente em relação às formas de representação nos diversos sistemas culturais
e é definida historicamente, não biologicamente. Com a multiplicação dos sistemas de signifi-
cação e representação cultural, também as identidades se multiplicam; o sujeito assume dife -
rentes identidades, muitas delas contraditórias, e que estão sendo continuamente deslocadas
(HALL, 2006).

Indústria Criativa – segundo a UNCTAD (2010), indústrias criativas são todos os ci -
clos que englobam a criação, produção e distribuição de produtos e serviços que usam o co -
nhecimento, criatividade e o ativo intelectual como principais recursos produtivos; as que con-
stituem um conjunto de atividades baseadas e focadas no conhecimento, mas não se limitan-
do às artes, potencialmente geradoras de receita do comércio e dos direitos de propriedade
intelectual; as que compreendem os produtos tangíveis e serviços intelectuais ou artísticos
intangíveis com conteúdo criativo, valor econômico e voltados para o mercado; são aquelas
que estão na encruzilhada entre o artesão, os serviços e os setores industriais; e por fim as que
constituem um novo e dinâmico setor no comércio mundial.

Indústria Criativa ou Indústria Cultural?
Qual a diferença entre indústria criativa e indústria cultural? Tanto para Reis (2007)

quanto para Bendassolli et al. (2009), o sentido e a dimensão de cultura foram incorporados
pela proposta do conceito de indústrias criativas, com o objetivo de não se subjugarem pers -
pectivas conceituais já estabelecidas. Bendassolli et al. (2009:5) sugerem maior acuidade
sobre tais conceituações: 

poder-se-ia investigar uma possível disputa retórica entre os defensores das
indústrias criativa e os defensores das indústrias culturais. Nesse sentido, o con-
ceito de indústrias criativas pode ser visto como uma renovação semântica,
cria da de forma a neutralizar a visão crítica embutida no conceito de indústrias
culturais. 
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Bendassolli e Wood Jr. (2010:262) contemplam, ainda, que 
o surgimento do conceito de indústrias criativas deve, também, ser associado à
chamada “virada cultural”, um movimento de transformação de valores culturais
e sociais, associado à emergência da sociedade do conhecimento e a uma tran-
sição de valores materialistas para valores pós-materialistas, os quais celebram
as mudanças, o individualismo e a busca de satisfação estética e intelectual.

Modernidade – Seu significado dependem muito do contexto em que são aborda-
dos. O conceito de “modernidade” supõe um contraste particularmente a uma época histórica
passada e superada. Desta forma, a modernidade caracteriza a era cristã (a partir do século
V), em contraste com um passado pagão. Essa diferença é percebida em distintos momentos
ao longo das idades médias européias e no Renascimento. Já nos séculos XVII e XVIII, a mo -
dernidade foi associada ao Iluminismo, mais pagão, e que implica no desdobramento da
história em futuro “aberto e possivelmente ilimitado”. Não obstante, a aceleração do desen-
volvimento tecnológico, da indústria e as novas realidades sociais ficaram evidentes nesse
período, o que resignifica a modernidade de “o que é mais novo ou recente” e para caracteri-
zar o que é progressista. O teórico social Jürgen Habermas defende o “projeto inacabado”
da modernidade, que sugere que a modernidade não consolida apenas objetivos tecnológi-
cos, mas, com maior destaque, objetivos políticos e morais, especialmente na emancipação
da humanidade. (EDGAR e SEDGWICK, 2003).

Patrimônio Cultural – conjunto de bens materiais e imateriais de interesse para a
memória do Brasil e de suas correntes culturais formadoras, abrangendo os patrimônios arque-
ológico, arquitetônico, arquivístico, artístico, bibliográfico, científico, ecológico, etnográfico,
histórico, museológico, paisagístico, paleontológico e urbanístico, entre outros.

Patrimônio Cultural Material – patrimônio material protegido pelo IPHAN com base
em legislações específicas, é composto por um conjunto de bens culturais classificados segun-
do sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; históri-
co; belas artes; e artes aplicadas. Estão divididos em bens imóveis, como os núcleos urbanos,
sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; e bens móveis, como coleções arqueo -
lógicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos,
fotográficos e cinematográficos.

Patrimônio Cultural Imaterial –Na definição da UNESCO (em www.unesco.org.br),
o patrimônio cultural imaterial são “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técni-
cas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu
patrimônio cultural.“ Para o IPHAN (em http://portal.iphan.gov.br), o Patrimônio Imaterial é
transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos
em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um
sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana.

Pós-modernidade – Pós-modernidade é um verbete com diferentes concepções. Para
utilização nesse estudo, apontam-se algumas visões sobre o conceito, sinérgicas à pesquisa a
ser realizada. Entre vários trabalhos críticos que trabalharam com a pós-modernidade, A
Condição Pós-moderna, de David Harvey, a analisou no contexto socioeconômico. Harvey
(1998), argumenta que o pós-moderno pode ser levado em consideração para significar um
estágio descentralizado e diversificado no desenvolvimento do local de mercado. Uma nova
forma de fabricação, que coordena uma diversidade de fontes em busca de maior flexibili-



dade de produção, é resultado dos tempos pós-modernos.
O desenvolvimento tecnológico na segunda metade do século XX trouxe profundas

transformações e novos contextos sociais, políticos, ambientais e negociais. Este avanço reor-
denou o entendimento sobre tempo e espaço e, sobretudo, o comportamento e organizações
sociais.

Desde a revolução industrial a alteração dos modos produtivos é constante. A organi-
zação social se enquadra aos novos parâmetros, acarretando em novas malhas sociais, cen-
tros urbanos de diferentes constituições, com miscigenações culturais das mais diversas que se
modelam no entorno desse ambiente urbano.

O surgimento de uma economia globalizada e muito competitiva redimensionou, além
dos conceitos de tempo e espaço, o entendimento da importância e benefícios da informação
e incentivou a formação de uma nova sociedade, que utiliza a tecnologia da informação
como base para sua reestruturação socioeconômica.

Em decorrência disso, como observa Castells (1999:412), substancial “foi seu papel
ao possibilitar a formação de redes como modo dinâmico e auto-expansível de organização da ativi-
dade humana. Essa lógica preponderante de redes transforma todos os domínios da vida social e
econômica.”

Ainda como reforço à abordagem de Harvey (1998) aos métodos de produção pós-
modernos, vê-se em Lyotard (1984) a fadiga das “grandes narrativas” em detrimento das
“pequenas narrativas” por ocasião das tecnologias da informação e a resignificação da cons -
trução de conhecimento.

Outras avaliações foram feitas sobre tempos pós-modernos. Na organização social de
consumo, Lipovetsky (2007) destaca que o rompimento das lógicas de classes e da extinção
de limites, a produção em massa e comércio em massa, favoreceram a democratização do
desejo, disponibilizando ao alcance de qualquer um a realização de sonhos. Isso dá origem
a um comportamento hedonista, que no desenvolvimento social acarreta em individualismo e
consumo impetuoso. Em tempos da banalização dos objetos, o consumo busca o prazer. O
con sumo torna-se, assim, uma maneira de fugir das frustrações. Dentro desse contexto, a
experiência é o que importa.

Diante do exposto, entende-se que as visões de Harvey e de Lipovetsky fundamen-
tarão mais adequadamente a abordagem do estudo aqui proposto pela interface econômi-
ca proposta.

Propriedade intelectual – Soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e
científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes,
aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da ativi-
dade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas
industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comer -
ciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade
intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Publicização – transferência dos serviços não exclusivos do Estado para o setor públi-
co estatal ou terceiro setor mediante transformação de entidades estatais em organizações
públicas não estatais, denominadas organizações sociais. São considerados serviços não
exclusivos aqueles que, embora não envolvam o exercício do Poder do Estado, devem ser
apoiados pelo Estado em razão de serem fundamentais para a sociedade. Museus, universi-
dades, escolas, centros de pesquisa e hospitais são exemplos de instituições, prestadoras de
serviços considerados não exclusivos do Estado.
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Siglas

ANCINE Agência Nacional do Cinema
CEMUS Centro de Música
CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
CFC Conselho Federal de Cultura
CNC Conferência Nacional de Cultura
CNC Conselho Nacional de Cultura
CNPC Conselho Nacional de Política Cultural
CNRC Centro Nacional de Referência Cultural
DAC Departamento de Assuntos Culturais
FCB Fundação do Cinema Brasileiro
FICART Fundo de Investimento Cultural e Artístico
FNC Fundo Nacional de Cultura
FPC Fundo de Promoção Cultural
FUNARTE Fundação Nacional de Artes
FUNDACEN Fundação Nacional de Artes Cênicas
IBAC Instituto Brasileiro da Arte e Cultura
IBECC Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBPC Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
INF Instituto Nacional de Folclore
IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
MEC Ministério da Educação e Cultura
MES Ministério da Educação e Saúde
MinC Ministério da Cultura
PAC Plano da Ação Cultural
PNC Plano Nacional de Cultura
PNC Plano Nacional de Cultura
POF Pesquisa de Orçamentos Familiares
PROCULTURA Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura
PSCB Panorama Setorial da Cultura Brasileira
SEAC Secretaria de Assuntos Culturais
SEC Secretaria de Cultura
SNIIC Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
SPHAN Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
SPHAN Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
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Marco Universal dos Direitos Humanos. 

Na música, parceiras da Dubas Música, desde 1999, – selo musical de Ronaldo
Bastos, produtor musical e compositor parceiro de Tom Jobim, Milton Nascimento, Lulu Santos,
Ed Motta, entre outros.

Produção da Semana da Canção Brasileira em São Luiz do Paraitinga, evento anual,
com realização da Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura da Estância Turística de São
Luiz do Paraitinga, desde novembro de 2007.  A Semana da Canção Brasileira é um grande
projeto de discussão sobre a Canção Popular Brasileira, recheado de shows, palestras, ofici-
nas com grandes nomes da academia e do mercado musical de todo o País. Esse projeto,
ainda, gera um excelente conteúdo que pode ser partilhado e distribuido para contribuir com
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balho é realizado em diálogo contínuo com a cidade e, depois de 5 anos juntos, como fruto
desta parceria, parte da equipe é formada por cidadãos luizenses, que foram capacitados e
qualificados pelos processos produtivos e educativos que instituimos neste evento, frutos de
planejamento ininterrupto e flexível.

Produção do Coreto Paulista – Festival de Bandas, evento anual, com realização da
Secretaria de Estado da Cultura, desde maio de 2008.
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Em dança, realização da turnê do Balé da Cidade de São Paulo, por ocasião de seu
35º aniversário, e edição de livro comemorativo, em 2003.

Produção de eventos e gerenciamento de investimentos privados em cultura, destacan-
do-se Papo-Cabeça, em 2002, evento multidisciplinar do CCBB São Paulo; trabalho de
assessoria cultural e curatorial de projetos para a Associação Alumni, em 2005; assessoria
em comunicação para a editora CosacNaify, em 2007 e produção do núcleo educativo do
evento Philips, Sense and Simplicity, em 2008.

Produção em festivais de teatro nacionais (Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Lon dri -
 na) e internacionais como Edinburgh Fringe Festival (Escócia), Canada Fringe Festival (nas
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(Israel), e WMTF - Wereld Musiek Theatre Festival (em cidades da Holanda, Bélgica e Itália).
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para Crianças de Todo o Mundo, projeto resultante da parceria das ongs CISV e AMBAR,
chancelado pela UNESCO como “projeto de cooperação internacional”. (2007)

Desenvolvimento do projeto Mestres Navegantes, pesquisando o trabalho de mestres
populares nas regiões do Vale do Paraíba (SP) e do Cariri (CE), em parceria com o Coletivo
Navegantes (em andamento).

Elaboração do projeto Música de São Paulo – da Catira ao Rap, idealizado por
Paulinho Boca de Cantor e Betão Aguiar e curadoria de Sérgio Molina, Ivan Vilela e
Maurício Pereira.

Idealização, concepção e organização do projeto A Música na Escola, que resultou
em livro e site. Partindo da obrigatoriedade legal da inserção do ensino de música nas esco-
las, do ensino infantil até o ensino médio, reuniram-se  diversos profissionais das áreas de músi-
ca e educação para refletirem sobre as inúmeras possibilidades que esta lei abria. Foram
escolhidos quatro grandes temas – Justificativas de por que música na escola; Fundamentos da
educação musical; A música do Brasil e do mundo; e A educação com música – trabalhados
em artigos inéditos, rodas de conversa e práticas sugeridas. Nomes como Marisa Fonterrada,
Sergio Figueiredo, Teca Alencar, Celso Favaretto, entre outros, com mediação de Sergio
Molina e Adriana Terahata, fizeram parte dessa publicação, distribuída gratuitamente a esco-
las por todo o País e acessada para download e consulta por um número crescente de edu-
cadores e estudiosos desde seu lançamento. 
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pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, de São Paulo. Complementou sua
formação nas áreas de cultura e ações sociais, destacando-se os cursos de Análise de
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mais de 17 anos de experiência, atuou no Brasil, Espanha e Estados Unidos com marketing,
desenvolvimento de negócios e planejamento e gestão de projetos. Fundou em 2003 a
Socioetal Cultura & Sociedade, empresa especializada em planejamento e gestão de proje-
tos culturais e sociais. É Conselheira e Fundadora da Associação Mestres da Obra, que pro-
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Dalva Soares Bolognini
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Desenvolveu o projeto Caixa-brinde Toga, série Cultura Brasileira para a Indústria de
Papéis de Arte José Tscherkassky S.A. TOGA; e também coordenou o conteúdo do livro
comemorativo do cinquentenário da empresa, Embalagem Arte e Técnica de um Povo – Um
estudo da embalagem brasileira. Organizou a documentação histórica do Departamento de
Relações Públicas da General Motors do Brasil e do Centro de Documentação Histórica da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA.  É membro da
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