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Setor exige preparo e boa formação técnica 
 
A excelente fase do mercado cultural brasileiro é sinal de oportunidades para quem deseja atuar 
no ramo. Especialistas apontam o eixo Rio-São Paulo como região promissora, já que a maioria 
das empresas que investe em cultura está inserida nesse perímetro. Mas há avanços na 
desconcentração de recursos do Ministério da Cultura, o que dá um ar de esperança para 
profissionais de outros estados. Para garantir um espaço no mercado, é preciso ter um preparo 
sólido. Graduar-se em Produção Cultural é um passo, mas poucas universidades oferecem o 
curso, que tem duração média de oito semestres.  
 
Dominar um idioma estrangeiro preferencialmente o inglês é importante, mas não crucial. 
Bagagem cultural conta, mas é possível se aprimorar com cursos e pós-graduações. O salário 
inicial é variável, dependendo do volume de recursos aplicado ao projeto, mas fica na média de 
R$ 2 mil. Normalmente, um profissional da área se estabiliza aos 35 anos de idade. 
 
Para o coordenador do curso de Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Gilberto Gouma, destaca-se no mercado quem tem uma formação mais sólida. Daí a importância 
da graduação. Além do preparo acadêmico, é importante desenvolver certas qualidades. "O 
produtor cultural deve ser dinâmico, empreendedor e criativo. Precisa ter senso crítico, 
capacidade de negociação, saber travar relacionamentos e construir parcerias, trabalhar em 
equipe", enumera Gouma. 
 
Antes, a formação do produtor cultural era bastante empírica. Decidimos então criar um curso 
universitário para sistematizar o conhecimento indispensável para a área. Outras universidades 
oferecem Produção Cultural como habilitação de Comunicação. Na UFF entendemos que o curso 
específico torna mais eficaz o aprendizado da profissão completa Gouma, que criou o curso em 
1995. 
 
As possibilidades de atuação no mercado cultural são amplas. Normalmente, os que estão 
inseridos na área trabalham com criação e estruturação de projetos e produtos artístico-culturais. 
Planejamento e gestão cultural em instituições públicas e privadas estão entre as opções. A 
criação artística e a gerência administrativa andam juntas na produção de espetáculos de teatro, 
dança, música e circo, englobando também produtos audiovisuais como filmes, telenovelas, CDs e 
DVDs, além de obras literárias. Atuar na curadoria e organização de mostras, exposições e 
festivais, bem como trabalhar em setores de marketing cultural de empresas privadas também 
são atividades que podem ser exploradas. 
 
Ações de preservação e revitalização do patrimônio cultural não ficam de fora. Além disso, exercer 
a gerência cultural e operacional em instituições públicas e privadas, atuando em centros 
culturais, galerias de arte, museus, bibliotecas, teatros e cinemas, é uma atividade em alta. É o 
caso de João Coelho, que trabalha como coordenador de preservação e programação do Centro 
Cultural da Justiça Federal (CCJF), no Centro do Rio. Antes de se formar em Produção Cultural, na 
UFF, em 2000, Coelho já atuava no mercado cultural, produzindo exposições de artes plásticas e 
shows musicais. 
 
Embasamento teórico é diferencial no mercado 
 
Senti necessidade de um aprimoramento, de um embasamento teórico. Além disso, lidava muito 
com artes plásticas e me faltavam conhecimentos sobre teatro, cinema, TV, dança, música etc 
esclarece Coelho, afirmando ser fundamental ter bagagem cultural para atuar no ramo. Para ele, 
é importante continuar estudando. "Pretendo, em breve, começar um mestrado em História da 
Arte."  



 
Quem atua neste mercado pode ainda compor equipes governamentais de gestão cultural nos 
níveis municipal, estadual e federal, auxiliando na definição de políticas públicas para a cultura. 
Esse foi o caminho escolhido por Rodrigo Mathias Antonioli, coordenador da Niterói Artes, braço da 
Fundação de Arte de Niterói (FAN). A opção pela área, diz, veio do desejo de trabalhar para 
permitir o acesso da população à cultura. "No Brasil, a cultura sempre esteve ligada a privilégio, a 
um complemento das necessidades das pessoas. Na verdade, a cultura é essencial, deve fazer 
parte do dia-a-dia", acredita o rapaz, que concluiu o curso de Produção Cultural na UFF em 2002.  
 
Coelho e Antonioli são apenas dois exemplos de pessoas que estão se destacando no mercado 
cultural. Além do talento de cada um, não se pode negar que a liberação pública de recursos para 
financiamento de projetos culturais é um motivador. Neste ano, segundo o Ministério da Cultura, 
foram captados no País cerca de R$ 195 milhões por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o que 
representa 488 novos projetos. Este é o maior valor já registrado no primeiro semestre de um 
ano. O número representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2004, 
quando foram captados R$ 485 milhões ao longo de todo o ano. O primeiro semestre de 2005 
apresentou um crescimento nacional de 24,4% em relação ao número de projetos aprovados 
(3.543) e de 20,4% sobre o número de projetos apresentados (4.075).  
 
O Rio de Janeiro captou até agora cerca de R$ 56 milhões, obtendo crescimento de 28% em 
relação ao mesmo período de 2004, quando foram captados R$ 113 milhões durante todo o ano. 
Já foram aprovados 867 projetos para o Estado neste ano, número inferior apenas ao registrado 
em São Paulo. Pelo menos 19 estados bateram recorde de captação entre 2003 e 2004, 
demonstrando avanços na desconcentração de recursos. Renata Silencio, coordenadora de 
produção da Sarau Agência de Cultura Brasileira, ratifica o momento positivo no mercado cultural 
fluminense. "As empresas estão apoiando mais, mas muitos ainda não conhecem as leis de 
incentivo. Há cinco anos era mais complicado conseguir patrocínio", declara Renata, que comanda 
as partes contábil e administrativa dos projetos. 
 
Diante das barreiras que atrapalham o desempenho do mercado cultural, entidades como a 
Cooperativa de Agentes Culturais do Estado do Rio (Cooperac) são fundamentais. "As empresas 
não têm contadores que conhecem as leis de incentivo, por isso há dificuldade em conseguir 
verbas. Pesquisas apontam que menos de 6% das empresas utilizam as leis de incentivo à 
cultura", lamenta Marli Fernandes, diretora.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 set. 2005, Carreiras. 


