
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO/PUC-SP 

FACULDADE DE FILOSOFIA, COMUNICAÇÃO, LETRAS e ARTES - FAFICLA 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS GRADUADOS  

EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Helena Ramsthaler Figueiredo 

 

 

 

 

 

Por trás da cena:  

as relações entre televisão e espetáculos teatrais 
 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doutorado 

2015 



 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO/PUC-SP 

FACULDADE DE FILOSOFIA, COMUNICAÇÃO, LETRAS e ARTES 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS GRADUADOS  

EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Helena Ramsthaler Figueiredo 

 

 

 

 

 

Por trás da cena:  

as relações entre televisão e espetáculos teatrais 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao programa de Pós Graduação 

em Comunicação e Semiótica, linha de pesquisa 

Cultura e Ambientes Midiáticos, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, sob 

orientação da Profa. Dra. Helena Katz, para 

obtenção do título de Doutora em Comunicação 

e Semiótica. 

 

 

 

 

 

 

 

Doutorado 

2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A arte existe porque a vida não basta.” 

Ferreira Gullar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Dércio Marques, um anjo  

que passou em minha vida. 

 

Ao meu pai, Antonio Carlos Figueiredo,  

que estaria ao meu lado se tivessem  

dado a ele a possibilidade de escolha. 

 

À minha mãe, Christina Ramsthaler,  

pelo companheirismo e amizade de sempre. 

 

À tia Lizota pela eterna presença. 

 

E aos amigos que fazem da arte um ideal de vida. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Penso que reflexões sobre as questões do setor cultural não podem vir dissociadas dos 

questionamentos do campo da educação. Cultura e educação caminham juntas, de mãos 

dadas, e precisam ser pensadas como tal, respeitando as individualidades dos campos, mas 

fazendo com que essas mesmas individualidades, quando juntas, fortaleçam a construção 

da experiência humana. Utópico? Pode ser, mas foi por esse sonho que construí meus 

caminhos na academia e no mercado cultural. Por isso, dedico esta tese a todos aqueles que 

passaram por mim, ou que ficaram em minha vida, mas que com certeza contribuíram 

enormemente para a formação do meu olhar cidadão. Seriam muitas as experiências e as 

pessoas que precisaria listar aqui, por isso começo estes agradecimentos assim, sem citar 

nomes, mas lembrando de cada um. 

 

Venho, naturalmente em razão da tese e do cenário atual, pensando muito sobre o campo 

cultural e sobre a educação que a gente vem desenvolvendo em nosso País. Nessa reflexão, 

percebo em mim uma clara mudança de postura nos últimos anos. Quanto mais dou aulas, 

mais me distancio da prática da produção cultural e mais me aproximo dos estudos políticos 

da cultura e da educação. Explico: dou aulas em cursos de graduação e pós-graduação. A 

cada ano que passa mais e mais alunos chegam ao ensino superior sem nunca terem entrado 

numa sala de teatro, sem nunca terem visto um filme nacional, sem jamais terem tido o 

interesse de visitar uma exposição de arte. Quando digo isso, falo de alunos de São Paulo, 

o maior centro urbano e econômico do País. Quando digo isso, não falo de um ou dois 

alunos. Falo de muitos... Sinto-me diariamente chocada ao ver de perto o que temos feito 

no campo da educação básica no País. O sucateamento da educação não é só estrutural... 

Penso que se não houver uma política pública de cultura que se pense junto à educação, as 

salas de teatro, ou do cinema nacional, permanecerão vazias... É preciso aproximar o jovem 

da arte e a educação é o caminho mais apropriado para isso. A arte transformaria a educação. 

A educação transformaria a arte. Bastaria boa vontade, investimento e política pública 

adequada. É preciso uma postura política para que haja um futuro possível para a arte, para 

a educação e para o Brasil. Por isso sou a cada dia menos produtora e mais pesquisadora 

política. Minha atuação está entre a arte, a educação e a política. Sempre... Um dia ainda 

encontro um campo onde eu possa atuar nas três frentes simultaneamente porque para mim, 

elas não se dissociam.  

 

A construção desse pensamento não se fez sozinha. É fruto das vivências e das relações 

que construí pela vida. Por isso, ao iniciar este texto de agradecimento, parto dessa reflexão 

para então apontar algumas (e não todas) as pessoas essenciais para esse processo e que 

não poderia, jamais, deixar de citar aqui. Por isso, dedico aqui, antes de tudo, um 

agradecimento à minha mãe, Christina, por sempre acreditar em meus sonhos, incentivando 

e me dando essencial suporte para que eu pudesse realizá-los. Agradeço à minha tia Lizota 

pela disponibilidade de sempre e de todo dia durante o processo da elaboração da tese e 

por toda a vida e à minha avó de 101 anos que gosta de discutir política, acompanha os 

acontecimentos sociais e me pergunta muito sobre a pesquisa e meus estudos. 

 

Agradeço especialmente à professora Helena Katz por sua indescritível contribuição na 

orientação de meus estudos. Sem dúvida é ela uma das pessoas mais fantásticas que conheci 



 

 

durante o percurso do doutorado. Agradeço ainda à PUC-SP e a CAPES por possibilitar 

meus estudos e aos outros professores do Programa de Comunicação e Semiótica, com os 

quais aprendi tanto. Dentre eles destaco Eugênio Trivinho, Amálio Pinheiro e Lucrécia 

D`Alessio.  

 

Agradeço muitíssimo aos professores de minha vida: Yara (a primeira pessoa que me 

apresentou ao teatro numa aula de língua portuguesa ainda no ensino fundamental) e Sidnei 

Rodrigues (um professor de literatura que me incentivou a escrever e a atuar, sempre). 

Nunca mais os encontrei, mas foram fundamentais em minha infância e adolescência. 

Agradeço aos meus melhores professores Celia Helena (em memória), Oswaldo Boaretto 

Junior (em memória), Silnei Siqueira (em memória), Edson Santos Silva, João Adolfo 

Hansen, Yvone Dias Avelino, Fernando Londoño, Edilson Lima e Celso Frateschi. 

 

Aos amigos Juliano Sobrinho, Fabio Turri, Emanuel Jones e Ton Miranda, agradeço por 

estarem sempre ao meu lado e com nossas reflexões diárias, que contribuíram tanto para o 

meu crescimento pessoal e profissional. Ao Elizeu Miranda, à Cris Sambugaro, à Carol 

Suzuki, à Aryane de Faria e à Maria Carolina Braga que sempre dividem comigo 

impressões e aventuras acadêmicas. À professora Maria Apparecida Silveira de Camargo 

Ferreira pela indispensável contribuição na revisão deste trabalho e pelas aulas particulares 

que me ensinam, sempre, a escrever melhor. 

 

Ao Renato Teixeira, que apostou em mim no campo da produção cultural e me ensinou 

tanta coisa quando eu ainda era adolescente. Ao Oswaldinho e Marisa Viana, por terem 

aberto as portas desse vasto campo da cultura apoiando minha primeira experiência, que 

foi a publicação de uma revista sobre música e cultura popular que resistiu por cinco anos 

e ganhou o mundo sendo divulgada boca a boca, chegando a todos os estados brasileiros, 

além de Chile, Colômbia e Portugal. Ao Almir Sater, por ser a janela para o universo 

artístico que me absorveu no decorrer da vida. À Bia Izar, a Dani Lasalvia e a Katya 

Teixeira, companheiras nesta jornada pela arte, caminho que empreendemos desde os 

nossos 15 ou 16 anos de idade. Aos não menos importantes, amigos e companheiros no 

cenário da música brasileira, Doroty Marques, Ceumar, Dan Nakagawa, Dea Trancoso, 

Letícia e Marcela Bertelli, Cao Alves e Luanda, Bia e José Maria Giroldo, Poli Brandini e 

Marli, Ronaldo, Rosiléa e Rosana Pereira, Fernando Guimarães, Geninho (Eugênio 

Cardoso), Gildes Bezerra e Sônia e, é claro, àquele a quem já dediquei a tese e que foi 

fundamental na abertura dos meus horizontes, apresentando-me o Brasil, a América Latina 

e Portugal: Dércio Marques, nosso eterno referencial. Agradeço ainda especialmente a duas 

pessoas que Dércio me apresentou e que, pela vida toda, nortearam minhas reflexões sobre 

arte e educação: Carlos Rodrigues Brandão e Rubem Alves (em memória). 

 

Agradeço também aos artistas, gestores e produtores que me concederam entrevistas 

preciosas e que se dispuseram a trocar experiências. Destaco Henilton Menezes, Vera 

Fajardo, Bruno Perillo, Eduardo Moreira (Grupo Galpão), Ivam Cabral, Douglas Picchetti 

e Tina Salles. 

 

Aos colegas de trabalho, que dividiram comigo tantas experiências e árduas lutas para 

realização de projetos culturais e aos que dividiram comigo o dia a dia de um dos espaços 



 

 

mais sólidos que encontrei nesta jornada nos dois anos em que trabalhei na empresa T4F. 

Daquela experiência cito: Luanda Scandura, Mara Cesar, Rosana Guerra, Enide 

Nascimento, Katia Placiano, Renata Alvim, Belinha (Isabella de Oliveira), Almali Zraik, 

Esequiel Tibúrcio Jr, Floriano Nogueira, Miguel Briamonte e tantos outros técnicos e 

artistas que construíram sonhos com a gente por lá.  

 

E agradeço aos colegas do campo acadêmico, professores que dividem comigo as belezas 

e as dores do ensino superior, principalmente àqueles que foram meus professores e hoje, 

felizmente, são meus colegas de trabalho: Fabio Caim, Paulo Henrique (PH) e Juliana 

Fiocca. Às professoras Vera Toledo Pizza e Vera Scaglione que me proporcionaram o 

encontro entre os campos da arte e da educação ao me convidarem para assumir algumas 

disciplinas na pós-graduação na Faculdade Paulista de Artes. Agradeço ainda aos colegas 

de estudos, de PUC e de vida Guy Correa, Chico Barbosa, Simone Bambini, Sylvestre Luiz 

Thomaz Gonçalves Netto, Arthur Marques e Joubert Arrais. E aos professores José Claudio 

Alves de Oliveira e Ana Helena da Silva Delfino Duarte que dividem comigo e com outros 

professores e pesquisadores, um universo de possibilidades de pesquisas por meio de nosso 

grupo de pesquisa na UFBA. 

 

Agradeço ainda aos meus alunos, que me ensinam todo dia formas novas de ver e de me 

relacionar com o mundo. Em especial, ao Fabio Donadio (grande amigo que conheci como 

aluno em minha primeira sala de aula), ao Tiago Moralles, ao Felippe Lima, ao Emizarlan 

Souza de Lima e à Luci Fontenelli. Vocês, antes de tudo, foram alunos e são seres humanos 

especiais que serão sempre uma referência em meu caminho. 

 

Agradeço e dedico este trabalho ainda a todos aqueles que na convivência profissional, 

pessoal ou apenas como referências me ajudaram e ajudam a construir o caminho que 

escolhi. Destaco o Arnaldo Drummond (nosso “Dado”), o Klebber Toledo, a Paloma 

Bernard, o Marcio Trinchinatto, o Hugo Possolo, o Ditto Leite, a Rachel Ripani, o Paulo 

Betti, o José Mayer, o Antonio Fagundes (porque acho incrível vê-lo se dispor a conversar 

com a plateia ao final de cada espetáculo, falando sobre a pesquisa, sobre o contexto da 

peça, sobre o processo de criação), o Jô Bilac, o Grupo Galpão e o Grupo Ponto de Partida 

(sou absolutamente fã de ambos) e o pessoal da Companhia dos Atores e do Teatro 

Independente (ambos do Rio de Janeiro).  

 

Dedico este trabalho também aos gestores de espaços que lutam pela sobrevivência diária 

e pela transformação do cenário cultural brasileiro. Dentre eles destaco os meus preferidos 

como frequentadora e fã: Satyros, Parlapatões, Teatro Ágora, Teatro Poeira e Casa da 

Gávea. Obrigada pela força e luta pela manutenção desses espaços que se transformaram 

em ilhas em cidades tão belas e tão áridas como Rio e São Paulo. 

  

Enfim, meu agradecimento a todos os que contribuíram para este trabalho, seja no processo 

de pesquisa e reflexão, seja nas entrevistas realizadas, seja apenas nas referências que trago 

de vida e de arte.  

 

Obrigada, obrigada, obrigada meus companheiros de estudo, de estrada, de arte e de vida! 



 

 

RESUMO 

 

No Brasil das últimas duas décadas (1991-2012), as relações entre televisão e espetáculos 

de teatro têm por pano de fundo o entrelaçamento da mídia com as políticas públicas 

culturais, especificamente diante do uso da Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à 

Cultura). Espetáculos teatrais das mais variadas naturezas são mediados por uma relação 

publicitária com a televisão. Muitos se estruturam em torno do ator de projeção nacional 

(quase sempre fabricado pelas estruturas midiáticas), tanto para captação de recursos 

quanto para garantir a divulgação ou a adesão da plateia. A mídia se apropria dos fazeres 

culturais e lhes atribui valores que devem ser trazidos à luz para serem discutidos pelos 

agentes sociais que pensam, usufruem dessa cultura, fazem e criam manifestações artísticas 

por meio dos mecanismos de apoio à cultura no País. A questão que guia essa investigação 

é que uma economia baseada no incentivo fiscal constrói socialmente certos valores 

simbólicos para a cultura, em uma operação que termina regulando a sobrevivência desse 

segmento artístico por conta do tipo de significação social que promove. A hipótese é que 

os meios de comunicação normatizam a expansão de certos tipos de teatro, e a televisão 

aberta brasileira tem aí um papel específico, que produz um traço mercadológico que 

impacta a produção teatral no País. Nesse sentido, a mídia tem atuado de forma semelhante 

à do parâmetro da seleção natural no processo de evolução explicado por Charles Darwin, 

em 1859. Para explorar essa hipótese, será convocada a Teoria Corpomídia (Katz & 

Greiner), que pleiteia uma relação de codependência entre corpo e ambiente, que aqui será 

transformada no eixo estruturador da bibliografia sobre televisão (Arlindo Machado e 

Elizabeth Bastos Duarte), mídia (Siegfried Zielinsky e Armand Mattelart), políticas 

culturais (Leonardo Brant, Antonio Albino Canelas Rubim e Lia Calabre) e cultura 

(Amálio Pinheiro, Néstor Garcia Canclini, Boaventura de Sousa Santos e Serge Gruzinsky). 

A metodologia será a revisão bibliográfica para tornar possível construir uma leitura crítica 

sobre a relação cultura-comunicação, que se manifesta em alguns estudos de caso, de modo 

que a diversidade cultural seja mantida e respeitada em um país que se destaca por essa 

característica. 

 

 

Palavras-chave: televisão e teatro; políticas culturais; corpomídia; Lei 

Rouanet/Procultura; marketing cultural. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Over the past two decades in Brazil (1991-2012), the scenario involving the relationship 

between television and theatrical performances comprises the intertwining of media with 

public cultural policies, specifically in view of the enforcement of the Rouanet Law 

(Federal Law for the Promotion of Culture) . Theatrical performances of various natures 

are mediated by a publicity relationship with television. Many are structured considering 

the actor of national recognition (often produced by the media structures), both for funding 

and for ensuring the dissemination or accession of the audience. The media takes over the 

cultural duties and assigns them values that should be brought to light to be discussed by 

the social agents who think, use, produce and create the mechanisms that support culture 

in the country. The question guiding this research is that an economy based on tax incentive 

socially builds certain symbolic values for culture, in an operation that ends up regulating 

the survival of this artistic segment due to the type of social significance that it promotes. 

The hypothesis is that the media standardize the expansion of certain types of theater, and 

the Brazilian broadcast television has a specific role, which produces a market trait that 

impacts the theatrical production in the country. In this sense, the media has acted similarly 

to the parameter of natural selection in the evolution process explained by Charles Darwin, 

in 1859. To explore this hypothesis, we adopted the Bodymedia Theory (Katz & Greiner), 

which pleads a relationship of codependence between body and environment, which in this 

study will be transformed into the structural axis of the literature on television (Arlindo 

Machado and Elizabeth Bastos Duarte), media (Siegfried Zielinsky and Armand Mattelart), 

cultural policies (Leonardo Brant, Antonio Albino Canelas Rubim and Lia Calabre) and 

culture (Amálio Pinheiro, Néstor Garcia Canclini, Boaventura de Sousa Santos and Serge 

Gruzinsky). The methodology is that of the literature review to make it possible to build a 

critical reading of the culture-communication relationship that is expressed in some case 

studies, in a way that cultural diversity is maintained and respected in a country that stands 

out for this characteristic. 

 

 

Keywords: television and theater; cultural policies; bodymedia; Rouanet/Proculture Law; 

cultural marketing. 
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Introdução 

 

Um estudo que se proponha a discutir as relações intrínsecas entre as áreas da Cultura e da 

Comunicação no Brasil não é, nem parece ser, uma proposta fácil. Desenvolver uma 

pesquisa no campo cultural que abarca análises políticas, históricas, econômicas, artísticas, 

midiáticas e de educação é algo tão complexo que mereceria alguns volumes de texto como 

este que agora apresento.  

 

O desafio primeiro é a compreensão do atual cenário levando em conta as análises sociais 

e históricas. O passado que procuramos narrar por meio de uma série de fatos históricos 

em relação a esse campo de estudo, mostra-nos um pouco do caminho até o presente e 

pressupõe algumas projeções de futuro. Já o presente, campo social vivido e em constante 

transformação justamente porque acontece simultaneamente à pesquisa e à escrita da tese, 

é um desafio complexo de constante atualização do olhar, dos fatos e do texto. 

 

Para dar conta da complexidade da área de estudo em relação à constante movimentação 

política do campo, subdivido os estudos entre uma análise inicial sobre a relação entre 

teatro e televisão (capítulo 1) em que, para tanto, utilizo a Teoria Corpomídia (Katz e 

Greiner) como elemento estruturante do capítulo. Abordo questões históricas do campo do 

teatro (mais especificamente, da televisão e da relação com o teleteatro e com a posterior 

telenovela); proponho um estudo e debate sobre questões acerca da certificação midiática 

e sua importância para o campo teatral brasileiro, apontando os embates, as transformações 

e as resistências do teatro; apresento uma análise sobre esse corpo celebridade que se torna 

público e que problematiza os conceitos móveis de público e privado; e concluo com uma 

primeira análise sobre as práticas cotidianas e o reflexo nos números oficinais do campo 

cultural brasileiro. 

 

Diante desse primeiro cenário, proponho então, no percurso da pesquisa, uma análise 

aprofundada sobre as ações de políticas públicas de cultura no Brasil, desde uma relação 

histórica até as principais ações do atual governo para o campo cultural. Assim se delineia 

o segundo capítulo, abordando, entre outros programas e projetos, discussões acerca da Lei 
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Rouanet, principal mecanismo de apoio à cultura na atualidade, e que abre um amplo 

campo de discussão sobre a relação de mecenato, mercado e cultura neoliberal. É também 

nesse capítulo que abordo projetos como o Cultura Viva e o Vale Cultura e marcos de 

gestão como a criação do Plano Nacional de Cultura e das Secretarias da Economia Criativa 

e de Educação e Formação Artística e Cultural. 

 

No capítulo 3, proponho um olhar ampliado para o setor, abrindo o campo de análise 

inicialmente para as ações da UNESCO acerca das questões culturais e, posteriormente, 

numa análise sobre cenários distintos, dentre os quais destaco: Argentina, Colômbia, Peru, 

Portugal e França. A proposta de análise de outros cenários se deu pela necessidade de 

colocar em diálogo as ações do Brasil com o que acontece em outras partes do mundo, 

dentre eles, alguns de nossos “vizinhos” e duas referências necessárias: Portugal (por sua 

relação histórica com o Brasil) e França, por ser o “berço” dos estudos e das ações no 

campo da cultura. 

 

No capítulo 4, apresento algumas reflexões contemporâneas que dialogam com as questões 

práticas do cotidiano da gestão cultural no país. Em um primeiro momento, abordo a 

relação entre Estado e Organizações Sociais vista por muitos como solução para a gestão 

pública de cultura e, por outros tantos, com certa desconfiança por compreenderem um 

certo cenário de privilégios privados subentendidos nessas relações. Em um segundo 

momento, aponto para algo que se mostra relevante, porém visto com pouco cuidado por 

parte expressiva do campo teatral: a relação da crítica de arte com a formação de plateia. 

Concluo o capítulo com as últimas e mais recentes ações e reflexões da atual gestão federal, 

aqui representada pelas falas e ideias do Ministro Juca Ferreira. 

 

Para a construção deste trabalho, foi preciso um aprofundamento nos estudos das leis, 

decretos, instruções normativas e demais instrumentos jurídicos no campo da cultura, além 

de uma análise cuidadosa da bibliografia que abarca os estudos da comunicação (mais 

especificamente na ação e do reflexo social da televisão aberta), das teorias de Foucault 

para as relações de biopolítica, da Teoria Corpomídia para as análises, dos estudos acerca 

da fama e celebrização e das relações entre os conceitos de público e privado, análises 
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sobre o campo dos estudos das políticas culturais, referências históricas sobre televisão e 

teatro e estudos sobre política e sociologia para que pudesse colocar em diálogo a ação, a 

idealização e a prática cotidiana da gestão pública da cultura no decorrer da história política 

brasileira. 

 

Para que pudesse certificar-me de que as discussões e os debates dos campos político e 

acadêmico dialogavam com os anseios e com a realidade da prática cotidiana no cenário 

teatral brasileiro, parti para a realização de uma série de entrevistas in loco. A escolha dos 

entrevistados se deu de forma bastante cuidadosa e diante de uma realidade prática que 

atendia aos anseios da pesquisa. Para tanto, a primeira entrevista foi realizada com o ator, 

diretor e dramaturgo Ivam Cabral, criador de um dos grupos de teatro de maior expressão 

no cenário alternativo da capital paulista, o Satyros.  

 

O segundo entrevistado foi Bruno Perillo, que se mostra um ator de postura política 

absolutamente consciente e que dialoga, em sua prática profissional, com os campos do 

teatro (inclusive de grupo) e da televisão (como ator de novelas).  

 

A terceira entrevistada foi a atriz e diretora teatral Vera Fajardo que, ao lado de Paulo Betti, 

Cristina Pereira e Rafael Ponzi, mantém o espaço cultural Casa da Gávea, no Rio de Janeiro. 

Vera é uma atriz de quase 30 anos de carreira, que atua no palco e fora dele, dirigindo, 

criando projetos e produzindo espetáculos. Sua relação com o meio midiático se dá não 

apenas por sua parceria com o ator Paulo Betti, mas por uma relação cotidiana de foro 

íntimo (é mãe da atriz Julia Fajardo e esposa do ator José Mayer). Esse grupo de atores que 

têm nela uma referência e uma presença fortíssima, são de extrema importância para esta 

pesquisa, pois circulam no campo televisivo, são pessoas públicas de destaque e se mantêm 

firmes numa atitude política diante do ato e do campo teatral brasileiro. Vera é figura 

interessantíssima e suas reflexões foram fundamentais para a construção dos caminhos 

desta tese, apontando questões para além da relação teatro, televisão e figura pública e 

expondo, pela primeira vez, a questão da competitividade da cena teatral com grandes 

eventos (inclusive esportivos), diante do interesse de empresas patrocinadoras. 
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A quarta entrevista se deu com Henilton Menezes, então Secretário de Fomento do 

Ministério da Cultura. De grande importância foi a sua participação na construção do 

conteúdo da pesquisa colocando a prática em diálogo com o cenário cultural e apresentando 

onde estão os embates burocráticos dentro do próprio órgão público responsável por gerir 

o campo cultural do Brasil, o Ministério da Cultura, além de trazer para debate as reflexões 

que deram base para uma série de escolhas e mudanças ocorridas na forma de gerir a cultura 

a partir da chegada de Gilberto Gil como Ministro da Cultura do Governo Lula.  

 

Eduardo Moreira, o quinto entrevistado, é integrante do Grupo Galpão, um dos grupos de 

maior expressividade no campo teatral brasileiro e que permanece, desde sua criação, fora 

do eixo Rio-São Paulo. Eduardo foi fundamental para a compreensão da diversidade de 

olhares e realidades em espaços geográficos distintos no Brasil e no mundo, tendo em vista 

a experiência do grupo para além das fronteiras brasileiras. Outra questão de extrema 

importância na relação com o Galpão é a escolha da linguagem com base na cultura popular 

que o grupo mantém em parte expressiva de seu repertório, e que se torna um fator 

identitário dos espetáculos do grupo. 

 

Tina Salles é produtora carioca e trabalha com dois dos maiores nomes do teatro musical 

brasileiro: Charles Moeller e Claudio Botelho. Sua entrevista foi de extrema importância 

para compreender como se dão as dificuldades, os embates e as relações no campo teatral 

das grandes produções, fazendo com que percebamos que problemas a princípio atribuídos 

somente a pequenas produções também afligem os grandes espetáculos que, 

diferentemente do olhar de quem os vê de fora, não se consideram “comerciais” e sofrem 

dificuldades similares às produções menores na sua relação com o mercado. 

 

Por fim, procurei trazer um breve olhar de um jornalista de referência no campo da 

assessoria de imprensa especializada em cultura. Douglas Picchetti, sócio da Pombo 

Correio, que representa uma das empresas de maior relevância na relação entre projeto e 

imprensa em São Paulo. A ideia e a conversa com Douglas se desenvolveu no sentido de 

confirmar ou não algumas falas já cristalizadas, como a que afirma que basta um ator global 

para que uma peça tenha sucesso garantido ou expressão midiática e facilidades na 
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divulgação junto aos próprios veículos de imprensa. 

 

As entrevistas foram utilizadas em diálogo com o texto desenvolvido e com as citações 

bibliográficas, e também constam no anexo desta tese. A escolha por mantê-las 

integralmente como anexo se dá porque considero-as documentos de grande importância 

para quem deseja construir um olhar para a cultura. São relatos extremamente conscientes 

das questões que cercam a área cultural. 
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CAPÍTULO 1 – A RELAÇÃO TEATRO-TELEVISÃO: UMA LEITURA 

CORPOMÍDIA DO CENÁRIO BRASILEIRO  

 

 

1.1. Teatro e televisão 

 

A mídia brasileira, em especial a televisão aberta, vem atribuindo valores e criando embates 

importantes que devem ser trazidos à luz no que diz respeito à apropriação dos fazeres 

culturais. Deles, aqui se destaca a relação da televisão aberta com o teatro. É preciso 

reforçar que essa relação já é histórica, povoada pelo teleteatro presente no início das 

transmissões televisivas nos anos 1950, e seguida pela telenovela (data de 1951 a primeira 

telenovela, “Sua vida me pertence”, transmitida pela TV Tupi de São Paulo). Era a época 

da consolidação de uma linguagem televisiva nascida da relação com o teatro e a literatura, 

criando bases ficcionais sólidas, que deram origem ao produto de entretenimento mais 

importante da história da televisão brasileira: a telenovela. 

 
A quem couber a tarefa de escrever a história da televisão brasileira vai 

estar claro que é reservado um capítulo muito especial para o papel que 

ela tem desempenhado na divulgação da dramaturgia, como também 

haverá de reconhecer que foi nesse campo que a arte alçou grandes vôos, 

projetando-se em vários países, mesmo entre os que construíram culturas 

diferentes da nossa. Dir-se-ia que é, hoje, produto de primeira linha da 

pauta das exportações culturais. A teledramaturgia, alcançando recursos 

técnicos cada vez mais aperfeiçoados e sofisticados, assumiu, por isso 

mesmo, uma importância que se tornou objeto de pesquisas e ensaios, 

excitando especialistas nas artes cênicas, como também despertando 

estudiosos de fenômenos sociológicos, que percebem notórias 

influências comportamentais que ela tem projetado de forma cada vez 

mais saliente em diferentes camadas da população. (PERES, Omar 

Resende. Prefácio. In BRANDÃO, Cristina, p.7, 2005) 

 

Desde sua origem, o teleteatro foi muito bem recebido como linguagem artística, assim 

como o seu antecessor, o radioteatro, “considerado pela crítica como a essência da arte 

radiofônica” (BRANDÃO, 2005, p.45-46) e, assim sendo, “atores de teatro, diretores e 

dramaturgos não ignoravam a importância do novo veículo de comunicação, era o teatro 

se apossando do meio eletrônico” (BRANDÃO, 2005, p.46). 

 

As primeiras décadas da televisão no Brasil e também em todos os países 

em que o veículo se instalava, foram marcadas pelo auge do teleteatro 

que apresentava, de maneira heróica, obras de grandes dramaturgos a um 
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público que apenas estava se iniciando em acelerados e traumáticos 

processos de modernização e ingressava de forma desordenada nas 

crescentes demandas da vida urbana. O teleteatro era consequência de 

uma TV orientada por objetivos culturais e se debatia entre uma tradição 

bastante solene e retórica dos anos anteriores e os primeiros entraves da 

comercialização que chegava aos canais. Insinuava-se uma luta entre 

indústria e cultura, comercialização e espírito, iniciativa privada e 

onipresença estatal. (BRANDÃO, 2005, p.49). 

 

É importante lembrar que as emissoras de televisão no Brasil são concessões públicas, 

porém, por serem empresas privadas, visam lucro e possuem foco na comercialização de 

espaços publicitários. Por vários anos, apenas as emissoras estatais tinham como foco a 

produção de conteúdos com teor exclusivamente educativo, porque estavam libertas da 

relação mercadológica para garantir a sua existência. No decorrer da primeira década dos 

anos 2000, essas emissoras abriram suas programações - inicialmente para apoios culturais 

de marcas privadas, depois para veiculação de espaços comerciais de marcas de 

patrocinadores – colocaram-se instantaneamente em diálogo com o mercado. 

 

O Decreto-Lei que proibia a transmissão de qualquer propaganda pela televisão educativa 

data de 1967 (Decreto-Lei nº 236/67). Porém, em 1998, esse decreto foi alterado pela Lei 

9.637/98, que permitia que Organizações Sociais veiculassem publicidade desde que 

enquadradas como “apoio cultural”. Porém, desde 2003 tramita o Projeto de Lei nº 960/03 

(apensado pelo Projeto de Lei nº 991/03 de autoria do deputado Gastão Vieira), que prevê 

a regulamentação de publicidade institucional na forma de patrocínio ou apoio cultural nas 

emissoras educativas, respeitando o limite de 15% do tempo total de programação. O 

Projeto de Lei nº 991/03 apensado ao Projeto de Lei nº 960/03 o altera com o intuito de 

prever esta liberação de propaganda única e exclusivamente de caráter cultural e educativo. 

Esse projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e seguiu em análise, junto à 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD) que o rejeitou aprovando apenas o 

projeto apensado, à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

(CCTCI) que o aprovou na íntegra e à Comissão de Constituição e Justiça que o aprovou 

juntamente com o PL apensado. O projeto voltou para a Câmara dos Deputados e lá 

permanece parado em 2015.  
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A TV Cultura de São Paulo e a TVE do Rio de Janeiro, apoiadas pelo artigo 19 da Lei nº 

9.637/98, há alguns anos comercializam espaços publicitários em forma de apoio.   

 

As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa 

poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de 

entidades de direito público ou privado, a título de apoio cultural, 

admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a 

veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem 

comercialização de seus intervalos (BRASIL. Lei nº 9.637/98, Art. 19). 

 

Isso tudo não é novo. Afinal, a própria Lei Rouanet (lei nº 8.313/91), de 1991, aborda, em 

um de seus artigos (artigo 25), o patrocínio de produções televisivas educativas e sem 

caráter comercial. Dentro da lógica dessa mesma lei, o patrocínio prevê um retorno em 

divulgação de marca da empresa patrocinadora junto ao produto cultural produzido. 

 

Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 

de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as 

formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos de 

preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e 

métodos de interpretação da realidade cultural, bem como contribuir para 

propiciar meios, à população em geral, que permitam o conhecimento dos 

bens de valores artísticos e culturais, compreendendo, entre outros, os 

seguintes segmentos: 

[...] IX - rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-

comercial. 

Parágrafo único.  Os projetos culturais relacionados com os segmentos 

do inciso II deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções 

independentes, bem como as produções culturais-educativas de caráter 

não comercial, realizadas por empresas de rádio e televisão (BRASIL. 

Lei nº 8.313/91. Art. 25). 

 

Voltando ao contexto histórico da telenovela e do teleteatro, é importante destacar que, nos 

anos 50, o teleteatro trazia à cena as técnicas de palco do então tradicional teatro. Iniciou-

se, historicamente, apenas como espaço de transferência de técnica e texto do palco para a 

televisão. A base do teatro, a improvisação, formou a cara e a linguagem dos primeiros 

teleteatros. A diferença primordial é que o teatro compreendia a plateia, e o teleteatro, a 

câmera. Nos anos 60, esse gênero ficcional foi substituído pela então telenovela. 

 

No final da década de 60, o gênero teleteatro, abalado pela novela e pelo 

filme estrangeiro, cerceado pela censura e apontado como produção 
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onerosa e de parco retorno comercial, estava alijado da programação. 

Debatia-se, já fragilizado, no processo de racionalização da indústria 

cultural e enfrentava a concorrência com outros gêneros de programas. 

Algumas tentativas esparsas e sem continuidade foram ainda feitas após 

o término dos grandes programas do gênero. Para Flávio Luiz Porto e 

Silva (PORTO E SILVA, 1981, p.89), o teleteatro, na verdade, não teria 

acabado, mas sim, teria sido absorvido pela novela diária que, para si, 

desviou os recursos de produção das emissoras, valendo-se inclusive dos 

mesmos produtores, autores, artistas e técnicos. (BRANDÃO, 2005, 

p.54). 

 

Com a inauguração da Rede Globo de Televisão, em 1965, a telenovela ganha ainda mais 

força e espaço na programação televisiva brasileira. De lá para cá, foram mais de 250 

novelas e 60 minisséries, produzidas apenas por essa emissora. As telenovelas ganham, a 

partir de então, espaço de destaque por atrair o olhar do telespectador, fidelizando-o a partir 

da criação de histórias sequenciais, que não terminavam em um único episódio e que, 

consequentemente, tornavam-se uma interessante vitrine para o anunciante. Para o 

teleteatro, ficou o espaço das televisões estatais e educativas que, até hoje, vez por outra, 

aventuram-se a exibi-lo em suas grades de programação.  

 

Com o advento da telenovela, o espaço da celebrização ganha forma e força na televisão 

brasileira. Passamos a encontrar todos os dias, na tela, e por vários meses, alguns atores. O 

convívio promove um tipo de relação que parece de proximidade que, mesmo sendo falsa, 

termina provocando um interesse sobre a vida desse ator também fora da tela – abrindo um 

vasto campo a ser explorado publicitária e comercialmente.  

 

A criação da cultura da celebridade tem bases comerciais fortes. A pessoa pública, 

celebrizada, torna-se importante atrativo comercial e chamariz para o conteúdo 

televisionado em sua relação com marcas e com o mercado. 

 

A ascensão da democracia urbana, a expansão bicentenária de seus meios 

de comunicação e a individualização radical da sensibilidade moderna 

transformaram a fama numa recompensa muito mais fugaz, fazendo a 

aclamação pública passar de expressão de devoção para a de celebrização. 

[...] A fama e o poder se expressam e se confirmam através do espetáculo. 

O adjetivo “espetáculo” só aparece associado a algo de encher os olhos, 

imponente, dramático e ambicioso, no Oxford English Dictionary, em 

1901. Desde então, tem sido vagamente ampliado para compreender 
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qualquer evento ou conquista de consequências ou exposição marcante, 

seja ele visível ou não. (INGLIS, 2012, p.13). 

 

Como fruto do papel social que a tevê conquistou no decorrer dos anos, vários são os 

projetos teatrais concebidos em torno do ator de televisão. A projeção nacional do ator 

célebre facilita a produção, tanto no âmbito da captação de recursos (as empresas pagam 

para associar a sua marca ao que já tem uma imagem midiática), quanto para garantir a 

divulgação (na área cultural, a mídia impressa mantém-se em sintonia fina com aquilo que 

as grandes redes de televisão já “validaram”) ou para obter a adesão da plateia.  

 

Tanto o pequeno espetáculo quanto os grandes musicais brasileiros (símbolo maior das 

chamadas artes de entretenimento) estão mergulhados direta ou indiretamente nesse 

fenômeno. A questão que guia essa investigação é que uma economia baseada no incentivo 

fiscal constrói socialmente certos valores simbólicos para a cultura, em uma operação que 

termina regulando a sobrevivência dos segmentos artísticos e promovendo consequências 

inquietantes na própria produção cultural.  

 

Entrevistas realizadas in loco revelaram as angústias dos artistas e profissionais da área 

teatral no que tange à viabilização de projetos culturais.  

 

Vera Fajardo, atriz, produtora e diretora teatral com quase trinta anos de carreira é mineira, 

e reside desde 1979 na cidade do Rio de Janeiro. Atuou na área de produção teatral em 

Belo Horizonte de 1970 a 1979, tendo, inclusive, administrado – ao lado do marido, o ator 

José Mayer - um espaço cultural (o Teatro do Senac) na cidade. Hoje é sócia de outro ator 

reconhecido nacionalmente por suas participações em novelas, Paulo Betti e, com ele e 

com os atores Rafael Ponzi e Cristina Pereira, administra o espaço cultural Sesc Casa da 

Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Vera Fajardo, ao analisar o mercado cultural 

brasileiro, fala, em entrevista realizada pela autora, sobre a relação da televisão com o 

teatro de forma bastante cuidadosa:  

 

A televisão sempre está nesta relação e a gente nem deve simplesmente 

culpá-la, mas é fato que quem não está na mídia fica fora de todos os 

bons projetos. Por exemplo, se você não está na novela das oito, não 
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estará no filme do fulano, não estará na peça do sicrano, e assim por 

diante. É claro que tem alguns grupos que não sofrem tanto com isso, 

mas a gente não fala da exceção, fala da regra. Isso é complicado. É difícil 

obter um patrocínio, é difícil ganhar mídia (FAJARDO, 2013)1. 

 

Já Bruno Perillo, paulista, ator de teatro há aproximadamente 20 anos, com diversas 

passagens pela televisão em novelas como “Viver a Vida” (2009/2010), “A Favorita” 

(2008/2009) e “Belíssima” (2005/2006), entre outras, é mais taxativo ao dizer que: 

 

As emissoras de TV, a mídia impressa, a mídia na internet e as assessorias 

de imprensa giram, a princípio, em torno da visibilidade, da imagem – 

em detrimento do pensamento e da profundidade. Tudo o que puder ser 

lido e reconhecido de imediato pelo público colabora na divulgação de 

um projeto. Por isso, acredito que a presença de uma celebridade 

midiática pode ser, sim, garantia de casa cheia. De maneira geral, temos 

o grande público de teatro e cinema ainda buscando referências 

conhecidas para que ele se locomova até o local de exibição e gaste o seu 

dinheiro. A cultura ainda é vista como entretenimento – e isso é a ponta 

de um grande iceberg, que aponta para outra questão, que envolve a 

responsabilidade de quem faz e produz arte e cultura (PERILLO, 2012)2. 

 

Aliás, vale aqui destacar uma análise apresentada pelo professor da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB), Sergio Mattos, em seu livro “História da televisão 

brasileira”, quanto ao impacto da publicidade na mídia dos países em desenvolvimento, 

constatando uma homogeneização e uma dependência cultural dos veículos de 

comunicação (MATTOS, 2010, p.8). A força da televisão (e sua estrutura comercial) 

nesses países se torna extremamente significativa para entendermos a relação da cultura 

com o mercado. 

 

Desde o seu início, a televisão brasileira tem algumas características: 

todas as 403 geradoras (emissoras comerciais), as 23 emissoras da rede 

educativa e as mais de 12 mil retransmissoras em funcionamento, de 

acordo com dados até julho de 2009, estão sediadas em áreas urbanas. O 

controle acionário das emissoras, orientadas para o lucro, está 

concentrado nas mãos de uns poucos grupos familiares, com exceção das 

emissoras estatais. Além disso, a televisão brasileira é fortemente 

dependente das verbas publicitárias, alocadas principalmente pelas 

agências de publicidade. (MATTOS, 2010, p.54) 

                                                 
1 Informação verbal concedida por Vera Fajardo em maio de 2013 em entrevista. 
2 Informação verbal concedida por Bruno Perillo em novembro de 2012 em entrevista. 
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E, ao citar a publicidade, Mattos ainda afirma que: 

 

A publicidade é uma das mais importantes, dinâmicas e lucrativas 

atividades ligadas à indústria das comunicações, porque pode influenciar 

direta ou indiretamente os mais variados setores da vida socioeconômica 

e cultural de um país. (MATTOS, 2010, p.65-66). 

 

Mattos ainda contextualiza o uso da televisão por forças políticas no Brasil e faz uma 

análise comparativa com a participação social desse meio de comunicação em outros 

espaços geográficos, pontuando que países chamados por ele de “Terceiro Mundo” 

desenvolvem maior dependência em relação à televisão. 

 

Historicamente sempre existiu uma preocupação crescente entre os 

estudiosos, principalmente aqueles dos países periféricos, de que as 

corporações globais, as empresas transnacionais que atuam no setor das 

comunicações e as agências de publicidade multinacionais ameaçam a 

política, a economia e a soberania das nações em desenvolvimento. O 

grande impacto da publicidade na mídia dos países de Terceiro Mundo 

foi observado por muitos estudiosos que realizaram pesquisas e 

produziram estudos específicos sobre o imperialismo na mídia, a 

homogeneização cultural, além de constatar a dependência cultural e dos 

veículos de comunicação. (MATTOS, 2010, p.8) 

 

Porém, é o mesmo autor que destaca as diferenças no cenário brasileiro quando pontua que: 

 

No Brasil, as condições internas têm exercido sobre os veículos de massa 

influência muito mais forte do que os fatores externos. Aqui, os meios de 

comunicação de massa – principalmente a televisão – e também a 

indústria publicitária, têm refletido não apenas a forma particular de 

desenvolvimento dependente do país, mas ainda aos interesses políticos 

de quem está no exercício do poder, como ocorreu durante o longo 

período da ditadura militar de 1964 a 1985. (MATTOS, 2010, p.9) 

 

Vale ressaltar que data de 1962 a criação da principal lei que rege, até os dias de hoje, as 

relações das telecomunicações no País. Trata-se do Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei nº 4.117/62). Essa lei, assinada pelo então Presidente da República 

João Goulart (presidente de 1961 a 1964), define as bases legais para exploração do sistema 

de telecomunicação e radiodifusão do país. Atualmente, a exemplo da Argentina, chegou 
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a ser ventilada a notícia de que o Brasil poderia colocar em pauta a discussão de uma nova 

lei de comunicação, conhecida popularmente como “nova lei de meios”. Porém, isso foi 

logo desmentido pelo então Ministro das Telecomunicações, Paulo Bernardo, que, como 

publicado na revista Carta Capital de abril de 2013, chegou a declarar que “temos de 

discutir menos apaixonadamente essa questão da mídia”. A questão em pauta, quando se 

pensa no debate para a criação de uma nova lei de meios, nada tem a ver com censura, 

como parte conservadora da mídia costuma veicular. O deputado Fernando Ferro (PT-PE) 

chegou a declarar, na mesma reportagem, que “há um medo, uma covardia de debater o 

tema no país. Há a interdição completa desse assunto, nem debater se pode”. O curioso é 

que essa declaração venha de um deputado do mesmo partido da atual Presidente da 

República, Dilma Rousseff. 

 

Para Ferro, o debate é tão interditado que as questões relacionadas à 

mídia nem chegam ao plenário do Congresso, são barradas nas próprias 

comissões pelo intenso lobby dos proprietários de veículos de 

comunicação, muitos deles, por sinal, políticos de profissão (CARTA 

CAPITAL, 2013). 

 

Data de maio de 2011 a publicação, pelo jornal Folha de São Paulo, de reportagem que cita 

uma lista com 56 (cinquenta e seis) congressistas que aparecem como sócios ou parentes 

de donos de emissoras de rádio e televisão no Brasil. Esta lista, classificada como “caixa 

preta”, foi divulgada pelo próprio Ministério das Comunicações. A mesma reportagem cita 

o fato de essa lista ter sido divulgada pela primeira vez em 2003, durante o Governo Lula, 

mas ter sido “retirada do ar logo em seguida por conta de pressões de políticos contrários 

à divulgação”.  

 

Pela legislação, o político pode ser sócio de rádio ou TV, mas não pode 

exercer cargo de diretor. A principal crítica é o uso das emissoras para 

alavancar candidaturas e prejudicar adversários (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2011). 

 

No segundo semestre de 2013, foram divulgados os resultados da pesquisa Poder e Meios 

de Comunicação, desenvolvida pelos institutos Data Popular e Patrícia Galvão. Essa 

pesquisa, realizada com 1500 homens e mulheres acima de 16 anos em cinquenta 

municípios brasileiros apresenta, entre outros pontos relevantes, um índice significativo 
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relativo à falta de informação do público com relação às regras de concessão de serviços 

de telecomunicação. O estudo aponta, por exemplo, que “44% da população não sabe que 

para se ter uma emissora de rádio ou televisão, é necessária a autorização do Estado: 22% 

acham que basta ter dinheiro para ser dono de uma emissora, enquanto outros 22% não 

souberam responder” (REVISTA FORUM, 2014). Isso torna essa discussão ainda mais 

frágil, pois, sem o conhecimento e a mobilização popular, o grupo político que defende a 

manutenção do cenário atual se fortalece. 

 

Porém, a partir das últimas eleições para Presidente da República, em que a Revista Veja 

e a Rede Globo de Televisão se posicionaram claramente a favor do candidato do PSDB, 

levantando especulações políticas em matérias de destaque ou de capa (no caso da revista) 

contra a atual administração política do PT (Partido dos Trabalhadores), voltou à pauta do 

partido a necessidade de uma revisão na Lei de Meios com o intuito final de democratizar 

os meios de comunicação e distanciá-los dos interesses políticos dos seus proprietários, 

geralmente membros da elite financeira da sociedade. Para isso, na reforma ministerial para 

o segundo mandato, a então presidente Dilma Rousseff nomeou Ricardo Berzoini para 

Ministro das Comunicações, que já em seu discurso de posse defendeu a necessidade da 

Regulamentação da Mídia no Brasil. 

 

Artigo publicado pelo site da Câmara Legislativa destaca que: 

 

Segundo o governo, a ideia é incentivar a regulamentação econômica da 

mídia eletrônica e impressa, sem tocar no conteúdo. Atualmente, a 

principal referência legal para a mídia é o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, de 1962, atualizado pela Lei Geral de 

Telecomunicações, em 1997. No entanto, a maioria das normas 

constitucionais sobre comunicações até hoje não foi regulamentada pelo 

Congresso. Um exemplo são os princípios para a produção e a 

programação do serviço de radiodifusão, que deveriam servir de critério 

para outorga e renovação de concessões. Outra lacuna é o direito de 

resposta, que ficou sem regra específica desde que o STF julgou a Lei de 

Imprensa inconstitucional, em 2009. O Projeto de Lei 6446/13, que 

tramita apensado a outras propostas sobre direito de resposta e imprensa, 

foi incluído várias vezes na pauta do Plenário, no ano passado, mas não 

houve consenso para votá-lo. Os princípios constitucionais que preveem 

a regionalização da programação e o estímulo ao conteúdo independente 

na televisão também não foram regulamentados por lei. Sobre isso, 
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tramita no Congresso o PL 256/91, da deputada Jandira Feghali (PCdoB-

RJ), que garante a produção regional independente na TV aberta. 

Apresentado há 24 anos, o texto foi aprovado pela Câmara, mas encontra-

se parado no Senado (BRASIL. CÂMARA LEGISLATIVA, 2015) 

 

Em entrevista ao site Carta Maior, o professor Venício Lima, acadêmico especialista no 

campo das discussões sobre poder e mídia no Brasil, aponta que “nas principais 

democracias do mundo a propriedade cruzada está regulamentada desde sempre para atacar 

a formação de monopólios e oligopólios”. Ele ainda afirma que o nosso sistema de mídia 

está estruturado em bases anteriores à ditadura e que esse sistema foi simplesmente 

“piorado no período da ditadura”3. 

 

Historicamente, a televisão chegou ao Brasil nos anos 50, já com forte caráter comercial, 

como afirma Elizabeth Bastos Duarte (2004) em “Televisão: ensaios metodológicos”: 

 

Diferentemente de outros países, a televisão foi introduzida no Brasil, nos 

anos 50, já como uma empresa privada de caráter comercial. E se, de 

início, seu consumo ficou restrito a muito poucos brasileiros, hoje, 

cinquenta anos depois, ele é partilhado praticamente por toda a população, 

representando, para a grande maioria, uma das poucas opções, oferecidas 

por um país de terceiro mundo como o nosso, de entretenimento, 

informação e cultura. (DUARTE, 2004, p.16-17) 

 

Um dos pontos chave que permeiam essa relação, está na base da educação oferecida no 

País. Se, por um lado, temos o acesso facilitado a um meio de comunicação como a 

televisão (que está em quase 100% dos lares brasileiros), por outro, temos uma estrutura 

de investimentos públicos e de acesso à cultura bastante incipientes. 

 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em parceria com o Ministério da 

Cultura, apresentou recentemente novos dados sobre o Sistema de Informações e 

Indicadores Culturais. Analisando o mercado cultural entre os anos de 2007 e 2012, foi 

possível perceber que a geração de empregos no setor sofreu uma baixa significativa, se 

comparada com a pesquisa de anos anteriores. Em 2009, o número de trabalhadores no 

                                                 
3  A entrevista com o professor Venício Lima foi publicada por meio do site www.cartamaior.com.br. 

Acessado em 13/jan/2015 às 22h. 
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campo cultural caiu 15,6% e, em outros setores da economia, houve alta de 2,2%. Essa 

queda corresponde a algo em torno de 673 mil trabalhadores a menos na área cultural. Essa 

pesquisa contabiliza empregos gerados pelo setor de serviços, comércio e indústria. O 

IBGE ainda aponta que oito em cada dez empresas têm até quatro funcionários e que isso 

corresponde a 82,5% das empresas ligadas ao setor. Apenas 0,1% possui mais de 

quinhentos funcionários. Essa quantidade de micro e pequenas empresas é um dado 

relevante sobre o mercado analisado, e o fato de quase não haver grandes empresas na área 

da cultura dialoga com outra importante questão da área: a falta de apoio público para o 

setor. As leis de incentivo e os editais não resolvem as questões do mercado. Os espaços 

públicos, como teatros e centros culturais, em geral, permanecem em péssimo estado de 

conservação e possuem pouca verba para investimento em programação cultural de 

qualidade, mesmo tendo havido um aumento significativo de investimentos públicos nos 

últimos anos: em 2010, 0,31% dos gastos públicos foram para a cultura, contra 0,25% de 

investimentos públicos no setor em 2007. Foram R$ 7,25 bilhões em 2010, contra R$ 4,41 

bilhões em 2007 e, desse valor, apenas 0,1% foi o montante investido pela União. Os 

municípios investiram a maior parte, 1,1% e os Estados, 0,5%. 

 

Outro dado relevante da mesma pesquisa fala sobre o perfil dos trabalhadores da área 

cultural. São em geral mais jovens, mais escolarizados (20,8% possuem curso superior), 

mais brancos do que negros ou pardos, mais homens (53%) do que mulheres (apenas em 

Minas Gerais e no Paraná o índice de homens e mulheres se inverte) e possuem melhor 

salário do que os empregados em outros setores da economia (uma média de 30% a mais 

do que os empregados formais de outros setores). Com relação aos salários, apesar de 

destacada a informação de que ganham em média 30% a mais do que outros trabalhadores, 

o dado trazido pelo IBGE é preocupante, pois aponta que um salário médio de um 

profissional da cultura, com nível superior, é de R$ 2.144,00, valor alto para os padrões de 

análises econômicas, porém baixo para o padrão de economia de regiões como Sudeste 

(que mantém o maior número de trabalhadores do setor cultural, com 4,5% do total) e Sul 

(segunda região com maior número de trabalhadores do setor, com 3,9%). A região com 

menor proporção é o Norte, com 2,7%.  
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Cultura é também, segundo a mesma pesquisa, o quarto maior gasto das famílias brasileiras, 

atrás apenas de alimentação, habitação e transporte. Gasta-se mais em cultura do que em 

educação. Esses gastos equivalem a 8,6% do orçamento familiar de R$ 2.124,00 mensais 

(algo em torno a R$ 184,57 por família), porém esses índices levam em conta os gastos 

gerados com serviços de telefonia. Se tirarmos o valor correspondente a esses gastos, a 

cultura cai para o sexto lugar no índice dos orçamentos familiares, atrás de saúde e 

vestuário.  

 

O telefone é o maior gasto com cultura da família brasileira, seguido por compras de 

aparelhos eletrônicos como televisão e computador e, só então, por gastos ligados a 

atividades de cultura e lazer, como festas, cinemas, baladas, teatro etc. O IBGE destaca que 

se torna importante contabilizarmos os gastos com telefonia para o setor, pois é por meio 

do telefone e da Internet que muitas pessoas têm acesso à informação e a produtos como 

livros, filmes, jogos, cursos e outros. 

 

O IBGE ainda aponta que as famílias com renda acima de R$ 6.225,00 gastam até 

R$ 707,33 (média de 9,7%) com serviços relacionados à cultura (incluindo aí a base de 

42% do valor em telefonia). Nas famílias em que um dos responsáveis tenha nível superior, 

a média de gastos com cultura chega a ser seis vezes maior do que os de uma família em 

que o principal responsável tenha apenas instrução fundamental. 

 

O nível de educação da população é preocupação e apontamento constante dos 

profissionais atuantes em áreas diversas no campo cultural brasileiro. Eduardo Moreira, 

um dos fundadores do Grupo Galpão (um dos grupos de teatro mais representativos no 

Brasil, e que tem sido convidado seguidas vezes para apresentações no exterior), em 

entrevista realizada pela autora, fala sobre isso quando destaca a diferença entre apresentar 

um espetáculo em território brasileiro ou em outros países. 

 

Diria que a nossa diferença com relação ao espaço de fora do Brasil está 

essencialmente na educação. O grande drama do Brasil é esse. As 

questões relativas ao desenvolvimento da cultura brasileira estão muito 

ligadas a isso. Se o povo tiver acesso à educação como algo que promova 

a autonomia, as coisas podem mudar. Vejo isso como uma ampliação de 
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horizontes. É ela que faz com que as pessoas se interessem pelo mundo, 

pelo país e queiram se informar. Essas questões básicas da cidadania 

precisam ser trazidas à luz pela educação. Sem isso fica tudo muito difícil 

e essa é a questão que pesa no Brasil e especificamente no campo da 

cultura, pois há uma falta de formação cultural muito grande. O Grupo 

Galpão apresenta muitos espetáculos nas periferias das cidades 

brasileiras, mas o que percebo é que a nossa ida acaba virando 

simplesmente um evento. A cultura está muito à mercê deste olhar. 

Faltam políticas que visem uma continuidade e não apenas um único 

evento. É algo que tenha continuidade que precisa ser pensado, e isso está 

muito ligado com a educação. Por que o público do teatro não aumenta, 

ou até mesmo diminui?  O que as pessoas buscam no teatro, além de 

divertimento? Elas buscam melhorar, se emocionar, se educar no sentido 

intelectual e emocional, compartilhar experiências, enfim... Elas 

precisam de educação para perceberem isso. E é essa a nossa maior 

diferença com o público no exterior. Eles sabem o que vão procurar 

quando se propõem a assistir a uma peça de teatro. (MOREIRA, 2013)4 

 

Aqui vale ainda ressaltar uma reflexão da atriz Vera Fajardo, quando indagada sobre a 

questão da falta de uma educação voltada para a cultura no País. A atriz destaca que, em 

sua experiência cotidiana, percebe que isso se reflete no perfil do público que frequenta os 

espaços de teatro na atualidade. 

 

O público de teatro hoje é mais velho. Os jovens não vão mais ao teatro. 

Veja aqui na nossa peça [“O tempo e os Conways”, em cartaz no Sesc 

Casa da Gávea]... Você encontra pessoas de 30 anos pra cima. O teatro, 

quando comecei, era o contrário. Era um espaço de jovens. Raramente 

você tinha uma pessoa de 60 anos na plateia. Era até 35 anos, mais ou 

menos. (FAJARDO, 2013) 

 

E, se o público de teatro está envelhecendo, como atesta a experiência prática dessa atriz e 

diretora, a situação é de risco para a sua continuidade. 

 

Se não se ata educação e cultura, a fórmula “celebridade = patrocínio + divulgação” 

mantém-se como a base de sustentação do mercado cultural contemporâneo. Somando-se 

isso a uma política pública de cultura que tem no Mecenato a sua estrutura mais sólida, 

teremos, então, um cenário de dependência. A produção cultural brasileira fica regulada 

pelos mecanismos midiáticos que dão base ao funcionamento do mercado e que constroem 

ou certificam a relação mercantil com a celebrização de atores. Independente de talento, 

                                                 
4 Informação verbal concedida por Eduardo Moreira em setembro de 2013 em entrevista. 
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atores tornam-se moedas de troca de mais ou menos valor, dependendo da exposição que 

têm frente à televisão. 

 

1.2. O mercado e a cultura no Brasil 

 

1.2.1. A certificação midiática e a viabilização teatral 

 

Como dito anteriormente, aqui se parte do entendimento das relações entre a televisão e os 

espetáculos de teatro apresentados nas últimas duas décadas (1991-2012), tendo por pano 

de fundo o papel da mídia com relação às políticas públicas culturais do Brasil, mais 

especificamente com relação à Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura). A escolha 

desse período se dá porque data de 1991 a implantação da Lei Rouanet, e de 2012 as 

discussões acerca do texto final de sua alteração. As alterações, que há alguns anos vêm 

sendo estudadas, e que agora serão propostas, criam uma nova lei de incentivo à cultura, a 

Procultura, e visam justamente repensar essa relação midiática e mercantilizada da cultura 

brasileira.  

 

Por ser o meio de comunicação de maior importância na sociedade brasileira, a televisão é 

peça chave nessa discussão. Os canais abertos de televisão refletem e contaminam o nosso 

comportamento social. A televisão é tão importante no dia a dia do brasileiro que chegamos 

a arrumar a sala em função da posição daquele aparelho transmissor e construtor de 

imagens, mensagens, histórias e ideologias – ou seja, trata-se de um eletrodoméstico 

irradiador de valores culturais na/da/para a sociedade. Ouvimos o que a televisão toca. 

Vemos o que a televisão mostra. Gostamos daquelas pessoas que estão todo dia “dentro de 

casa”, quase que em ‘encontros marcados’. Tornamo-nos ‘amigos’ daquelas pessoas que 

sempre vemos e com quem nunca falamos pessoalmente. Queremos conhecer suas vidas, 

seus valores. Elas acabam por se tornar marcos de referência em nossas vidas, sem nos 

darmos conta de que são produto da relação mídia-mercado-cultura.  

 

Buscando usufruir dessa estrutura, mas mantendo-se em uma posição de dependência dela, 

um certo tipo de teatro procura trazer aos palcos as personalidades públicas que têm o aval 
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das grandes redes televisivas. Esse teatro se utiliza dessa espécie de certificação porque ela 

tende a viabilizar os três eixos necessários: o financiamento da produção, a divulgação e o 

público para o espetáculo. 

 

A televisão ritma nossos dias e nossos anos. A sessão de cinema suspende 

o tempo social, a televisão estrutura nossa temporalidade, nossa vida. 

Mas esse objeto está longe de ser considerado com a seriedade que 

merece (DUARTE, 2004, p.7). 

 

Tomando por base essa reflexão, torna-se necessária uma profunda análise desse cenário, 

entendendo as complexas relações que o envolvem e suas reais implicações, com o intuito 

de se definir um outro papel para a atual relação televisão-teatro. Não se pode esquecer a 

força da televisão no que diz respeito a uma nova forma de ação de administração pública 

da cultura no País, a partir da sua aptidão para promover novos olhares diante dos 

mecanismos culturais. 

 

Uma política cultural atualizada deve reconhecer a existência da 

diversidade de públicos, com as visões e interesses diferenciados que 

compõem a contemporaneidade (CALABRE, 2007, p.11). 

 

E, mais do que isso, uma política cultural precisa também saber olhar os agentes e as 

manifestações culturais a partir de suas especificidades, respeitando as diferenças e dando 

o necessário suporte para a produção e manutenção de um contexto artístico 

verdadeiramente contemporâneo.  

 

1.2.2. Os espaços de resistência 

 

Porém, é preciso destacar, antes mesmo de nos aprofundarmos nesta análise, a existência 

de grupos, artistas e espaços que lutam para coexistir de outras formas diante da lógica de 

mercado aqui apresentada, configurando uma posição de resistência e oposição.  

 

Na transformação das políticas públicas para o teatro em São Paulo, o movimento “Arte 

Contra a Barbárie” teve um papel central.  Organizado em 1998 e composto por grupos e 

agentes do campo cultural que se organizaram de forma não hierárquica, juntos 



33 

 

conseguiram, dentre outras coisas, a aprovação da Lei nº 13.279/02, mais conhecida como 

Lei de Fomento ao Teatro, a partir da qual, o cenário do financiamento de produções 

teatrais na cidade sofreu profunda transformação. Trata-se de uma lei municipal que 

objetiva apoiar a criação e manutenção de projetos continuados de pesquisa e produção 

teatral para grupos com trajetória comprovada na cidade de São Paulo. O diretor teatral 

Luiz Carlos Moreira, que se tornou um dos “porta vozes” do movimento, em entrevista 

concedida ao site Cultura e Mercado (www.culturaemercado.com.br), em 2005, destacou 

que o movimento se opunha à mercantilização da cultura por acreditar que não é papel da 

cultura gerar valor financeiro. 

 

O Arte Contra a Barbárie considera a cultura enquanto fenômeno 

artístico, manifestação de direitos humanos e questão prioritária de 

Estado, o que, segundo Luiz Carlos Moreira, implica em luta por 

políticas públicas de fomento e acesso à cultura, já que o Estado não 

vem dando conta dessa tarefa. “Quando se fala em políticas públicas, 

ela é confundida com leis de incentivo e ação de governo. Política 

mercadológica é confundida com política cultural”. Ele entende que não 

é o governo quem faz cultura, e sim os artistas e envolvidos na área. 

“Somos mão-de-obra a serviço do governo de plantão” (FONSECA, 

2005). 

Fizeram parte desse movimento artistas e grupos como Companhia do Latão, Folias D`Arte, 

Parlapatões, Pia Fraus, Tapa, União e Olho Vivo, Monte Azul, Hugo Possolo, Fernando 

Peixoto, Beto Andretta, Aimar Labaki, Umberto Magnani, entre outros. No terceiro e 

último manifesto, publicado em 2000 e assinado pelo movimento, esses artistas declaravam 

que: 

O Teatro é um elemento insubstituível para um país por registrar, 

difundir e refletir o imaginário de seu povo. A produção artística vive 

uma situação de estrangulamento que é resultado da mercantilização 

imposta à cultura e à sociedade brasileiras. Reafirmamos o compromisso 

ético com a função social de nosso ofício e de nossa Arte. Hoje o 

pensamento está sendo reduzido a mercadoria. A Cultura ocupa 

apenas 0,2% no Orçamento Geral da União. O pensamento artístico no 

Brasil vale 0,2% das preocupações oficiais. O resultado a nação sente 

diariamente. É o aumento da violência e da selvageria. Cultura é 

prioridade de Estado, por fundamentar o exercício crítico da cidadania na 

construção de uma sociedade democrática. (...) Os dados oficiais refletem 

uma evidente dedicação dos governos à quantidade numérica de suas 

realizações e total desprezo com a qualidade e o fundamento das 

atividades culturais que deveriam fomentar. Não é difícil chegar a uma 

conclusão óbvia: os recursos são mal distribuídos e geridos por uma 
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política que privilegia o mercado e eventos promocionais. Os governos 

transferiram – através das leis de incentivo fiscal - a administração de 

dinheiro público destinado à produção cultural para as mãos das 

empresas. Isto é, o dinheiro público, através de renúncia fiscal, é utilizado 

com critérios que beneficiam interesses privados. As leis fazem com que 

o fomento e a difusão da cultura financiem o marketing das 

empresas. Essa política não trouxe nenhum benefício à produção em 

geral: não barateou o preço dos ingressos, não ampliou o acesso aos bens 

culturais e principalmente não garantiu a produção continuada de Artes 

Cênicas. (...) Para que o país encontre o caminho da promoção das 

humanidades e se afaste da barbárie, oficial e não-oficial, são necessárias 

medidas urgentes e concretas. Em nossa área, isso significa o fomento da 

produção artística continuada e comprometida com a formação crítica do 

cidadão. (...) Que o teatro ocupe seu espaço na sociedade como 

interlocutor das humanas e da brasilidade! (ARTE CONTRA A 

BARBÁRIE. Terceiro Manifesto, 2000). 

 

Outro exemplo foi o do Grupo Satyros, que surgiu em São Paulo no final da década de 80 

e teve, desde a sua fundação (1989), um olhar social para a arte. A ideia do grupo, segundo 

Ivam Cabral (seu fundador, ao lado de Rodolfo Garcia Vásquez) é transformar a realidade 

por meio da arte. Quando chegaram à Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, o local era 

palco de traficantes de droga. Antes disso, o Satyros já havia iniciado junto à comunidade 

do Jardim Pantanal um trabalho que continua a realizar até os dias de hoje, dentro da mesma 

proposta de transformar o território por meio de atividades artísticas, com foco específico 

em teatro. Anos depois, o grupo criou um evento que entraria para o calendário cultural do 

Estado de São Paulo, a Satyrianas. Em 2014, completou seu 23º ano de existência. São 78 

horas ininterruptas de atividades culturais variadas, espalhadas pelos diversos espaços 

teatrais da Praça Roosevelt e tendas armadas no centro da praça. A Praça Roosevelt foi 

alvo de um projeto de revitalização em razão da importância cultural conquistada a partir 

do trabalho dos grupos que ali se estabeleceram (além de dois espaços do Satyros, a praça 

também possui um teatro do Grupo Parlapatões, o Teatro Studio, o Teatro do Ator e o 

Miniteatro). A reforma da praça durou dois anos, e o espaço foi reaberto ao público em 

setembro de 2012, após um investimento aproximado de R$ 55 milhões da Prefeitura de 

São Paulo, na reforma que reconfigurou o espaço urbano da região. A praça ainda ganhou 

a sede da SP Escola de Teatro, primeira escola de teatro profissionalizante do Governo do 

Estado de São Paulo.  

O projeto do Satyros tinha tudo para dar errado. Durante muitos anos a 
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gente fez muitas tentativas. Quando conseguimos o primeiro patrocínio 

já tínhamos 9 anos de estrada. Foi tudo muito suado, muito complicado. 

Na primeira vez que tivemos apoio, lembro-me que era um espetáculo 

que apresentávamos em Curitiba (acho que era mais ou menos 1998). 

Nunca foi tranquilo. Mas acho que mesmo assim continuamos coerentes 

com a nossa proposta do início: vamos pesquisar linguagem e vamos criar 

um grupo que vai ter repertório. Eu não sabia como seria. Claro que não 

imaginei que a gente poderia propor um projeto como este da Escola de 

Teatro, ou que a gente interferiria na vida cultural da cidade a partir da 

Praça Roosevelt... Isso tudo obviamente que não estava “listado”, mas 

que a gente marcaria um momento, acho que sim. Isso foi uma coisa 

perseguida. (CABRAL, 2011)5 

 

O Grupo Satyros tem em seu histórico o fato de nunca ter captado recursos na iniciativa 

privada com o uso da Lei Rouanet. Não é uma escolha. Há certa dificuldade do grupo em 

encontrar, no mercado, empresas que queiram ter sua imagem aliada a uma estética 

diferente e a uma proposta cênica tão particular, quanto as que vemos apresentadas pelo 

grupo. Suas peças são polêmicas. Um exemplo é o caso recente da peça “Edifício London”, 

proibida pela Justiça na semana da estreia (2/3/2013). Peça do dramaturgo Lucas Arantes, 

que se inspirou em obras como Macbeth (Shakespeare), Medeia (Eurípedes) e no caso 

policial que ficou conhecido como “caso Isabella” (Isabella Nardoni). A ação judicial que 

pediu a proibição da peça foi movida pela mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, e aceita 

pela Justiça do Estado de São Paulo.  

 

No decorrer da história do grupo, ele acabou se aproximando do então Governador do 

Estado de São Paulo, José Serra (governador em exercício entre 2007 e 2010, eleito pelo 

PSDB) e, com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, criou a SP Escola 

de Teatro. Idealizada por Ivam Cabral e Rodolfo Garcia Vásquez e administrada pela 

Associação dos Artistas Amigos da Praça, a escola, inaugurada em 2012, possui cursos de 

formação em nível técnico em áreas como atuação, humor, dramaturgia, direção teatral, 

cenografia e figurino, técnicas de palco, iluminação e sonoplastia. 

 

Na realidade a nossa escola nem quereria formar atores. Acho que essa é 

uma formação que tem várias e boas escolas pelo Brasil. Mas quando a 

gente pensou em criar uma escola técnica, queríamos uma formação 

diferenciada, holística, sistêmica. O nosso projeto pedagógico é o que 

                                                 
5 Informação verbal concedida por Ivam Cabral em novembro de 2011 em entrevista. 
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temos de mais incrível na escola. É incrível mesmo e tenho muito orgulho 

de a gente ter feito isso. Partiu de um geógrafo, de um físico e de um 

pedagogo. Um projeto pedagógico que parte de um geógrafo é incrível, 

né? O geógrafo é o Milton Santos, que fala sobre a territorialidade. É um 

pouco do que se tem na Roosevelt... Esse cara falou sobre isso há muito 

tempo... Sobre essa questão do entorno, de como você contamina com o 

seu trabalho uma população. E o físico é o Capra, que fala da questão 

sistêmica, da horizontalidade. A gente repensa toda essa ideia de 

aprendizado que a gente conhece... “Aluno” não é aluno, é “artista 

aprendiz” porque ele tem junto com ele o “arte educador” e os dois estão 

no mesmo nível. “Disciplina” não interessava porque essa palavra é 

horrível, lembra coisas horríveis, então virou “componente”. “Grade 

curricular” lembra prisão, virou “matriz”. Os alunos têm aulas de terça a 

sábado, já pensando na tradição de que em teatro se descansa na segunda-

feira. Também pensamos em encontrar um ponto em que os alunos se 

encontrassem, isso era muito importante para a gente. Os alunos que têm 

aulas em salas separadas precisavam de um momento em que haja um 

encontro. Criamos no sábado o que chamamos de “Território Cultural”, 

que é esse momento do encontro. O nosso desafio era integrar isso tudo: 

temos oito cursos e então a gente tem um dramaturgo que escreve um 

texto, um diretor que vai ter atores e humoristas, que vai chamar um 

sonoplasta, um iluminador, um cenógrafo, um figurinista e vai ter 

camareiros e técnicos de palco... Esse projeto é incrível! É o nosso grande 

trunfo! Ele é um projeto muito grande, muito complexo, é realmente 

incrível! A escola tem vários pilares. Os cursos regulares são só um ponto 

de partida para o nosso projeto. A gente tem também os cursos de difusão 

cultural. Temos um programa chamado Kairós, em que vamos dar bolsas 

de estudos para os nossos alunos. Esse projeto é também de intercâmbio, 

já fechamos intercâmbios com a África, Suécia e Cuba. Temos no site o 

outro pilar, uma enciclopédia e uma biblioteca. A enciclopédia pretende 

mapear as artes cênicas do Brasil inteiro. É um projeto muito grande, 

muito maior do que em um primeiro momento aparenta. Não é só uma 

escola. Teremos dois pontos de partida: cursos de formação e de reflexão. 

A gente vai ensinar o “b-a-bá” para os nossos alunos regulares, mas 

vamos refletir também (teoria, estética, ética, crítica...). E futuramente 

nosso projeto é ser um centro de pensamento, criar um instituto e 

trabalhar com pós-graduação. Não teríamos a graduação, mas teríamos a 

formação técnica e a pós-graduação. E todos os que estão envolvidos são 

profissionais incríveis que vêm com muito amor, com muito tesão. É um 

projeto incrível! Inovador. (CABRAL, 2011) 

 

Ivam Cabral cita Milton Santos na base de pensamento do projeto da Escola, mas é possível 

também percebê-lo na base de pensamento da constituição do próprio espaço da Praça 

Roosevelt como um espaço de resistência cultural na cidade de São Paulo. 

 

O território em que vivemos é mais que um simples conjunto de objetos, 

mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um 

dado simbólico. A linguagem regional faz parte desse mundo de símbolos, 
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e ajuda a criar esse amálgama, sem o qual não se pode falar de 

territorialidade. Esta não provém do simples fato de viver num lugar, mas 

da comunhão que com ele mantemos. (SANTOS, 2007, p.82) 

 

Há ainda outros grupos com históricos invejáveis. O grupo Teatro União e Olho Vivo 

(TUOV), por exemplo, foi fundado em 1966 com a proposta de apresentar um teatro 

popular de qualidade. Nasceu da união de dois outros grupos, o “Teatro do Onze” (alusão 

à sede do grupo que era o Centro Acadêmico XI de Agosto) e o Teatro Casarão (grupo que 

tinha sede em um casarão da Av. Brigadeiro Luis Antônio, no centro da capital paulista). 

Em sua origem encontramos nomes como Silnei Siqueira, Neriney Moreira, César Vieira 

(pseudônimo do advogado Idibal Pivetta) e José Maria Giroldo. Viajaram o mundo todo 

(Polônia, Cuba, França, Itália, China, Iuguslávia etc) representando o Brasil com peças 

como “O evangelho segundo Zebedeu” e “Rei Momo”. 

 

As primeiras convicções firmadas pelo grupo foram as de que seu teatro, 

para chegar da maneira que queriam, no público que queriam, deveria ser 

apresentado próximo àquelas pessoas, em seu próprio território e com 

preço compatível ao poder aquisitivo de sua plateia. Desta maneira, 

discutiram como deveriam ser as peças, seus contextos e temas. [...] 

Passou-se a vender espetáculos para colégios e centros acadêmicos e, 

com esse dinheiro, cobriam-se as despesas das apresentações na periferia. 

Essa é a chamada “Tática Robin Hood”, ainda executada. [...] A partir da 

prática, outras questões surgiram: como levar o material de cenário e 

figurino para o espaço sendo que, para todos os 50 membros, apenas 3 

ou 4 possuíam carro? Como trabalhar a iluminação para locais que não 

tinham capacidade? Foi a partir destas mesmas apresentações que as 

dúvidas foram sanadas. Passou-se a pensar em cenários práticos e 

simples: o TUOV [Teatro União Olho Vivo] utiliza desde então cubos 

pretos de vários tamanhos como cenário, que são montados a partir da 

necessidade da cena. Logo em seu início o grupo já conseguia colocar em 

prática suas intenções. Mais do que fazedor de teatro, o TUOV se 

mostrava transmissor de ideias. Essa fluência de comunicação entre o 

grupo e a sua plateia fez com que alegassem que as pessoas do TUOV 

eram manifestações políticas (NOGUEIRA; DITTRICH, 2007, p.1-2). 

 

Por causa desse diálogo político, durante a ditadura parte do grupo foi detida e parte do 

material apreendido. Sua organização como grupo é balizada por vinte premissas básicas, 

criadas pelos dirigentes e tidas como pilar norteador do movimento do grupo. Dentre elas, 

destacam-se a preocupação com preços acessíveis ao público, escolha por montagens de 

peças de cunho social. 
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Características deste teatro popular social, a proposta do TUOV “descarta 

o teatro enquanto mero entretenimento e determina um compromisso de 

solidariedade do produtor com os problemas e necessidades das 

populações periféricas” (GARCIA, 1990, p.124). O teatro do TUOV quer 

trazer algo do povo para o povo (NOGUEIRA; DITTRICH, 2007, p.3). 

 

Atualmente com 20 membros, o grupo possui sede no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. 

A maior parte do grupo desenvolve outros tipos de trabalhos remunerados, o que possibilita 

que eles se mantenham juntos e apegados a uma proposta de teatro social que não dialoga 

com o mercado.  

 

Outro grupo muito atuante no cenário contemporâneo é a Companhia São Jorge de 

Variedades. Com sede na Barra Funda, essa companhia foi fundada em 1998 por estudantes 

da Escola de Arte Dramática e da Escola de Comunicação e Artes da USP. No site da 

companhia, o grupo afirma que “visa estabelecer, por meio de investigações permanentes, 

um processo de lapidação da cena bruta, utilizando-se de artifícios e procedimentos simples 

e artesanais”. O grupo prima por uma estética ritualística, mantendo suas referências nas 

manifestações de matrizes africanas. Utilizam-se do espaço sede da companhia e das ruas 

do bairro onde estão instalados. É comum vê-los apresentando suas peças em circuitos 

criados no próprio bairro, como foi o caso da montagem de “Barafonda”, indicada ao 

Prêmio Shell de Teatro, na categoria Especial.  

 

O sonho da sede tornou-se possível a partir de 2010, com o apoio da Prefeitura de São 

Paulo, por meio da Lei do Fomento ao Teatro. O grupo já obteve apoio também de 

programas como o Petrobrás Cultural e o Prêmio Myriam Muniz da Funarte.  

 

Aliás, no tocante à sede de um grupo de teatro, vale destacar uma importante reflexão 

proposta por Edson Martins Moraes em artigo intitulado “Gestão de sedes de grupos de 

teatro: espaços de transformação”, apresentado no V Seminário Internacional de Políticas 

Culturais, em 2014, no Rio de Janeiro: 

 

Faço aqui os apontamentos sobre a importância da sede como um espaço 

que abriga indivíduos organizados em grupos, interessados na criação de 
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propostas estéticas e na construção de novas bases para políticas públicas 

culturais (MORAES, 2014, p.1) 

 

É o mesmo autor que complementa posteriormente a reflexão sobre a importância das sedes 

para os grupos, afirmando que: 

 

Um grupo de teatro tem na sua sede a sua residência artística, é ali o lugar 

onde as fragilidades, contradições dos seres humanos e as injustiças 

sociais ficam explicitas. É nesse ambiente de convivência que os grupos 

colocam em prática projetos socioculturais, agem divulgando, 

disponibilizando o seu espaço para outras ações e estabelecendo relações 

com o público, a comunidade e a metrópole. [...] Os grupos em suas sedes 

fazem emergir indivíduos questionadores, inserem o bairro e o cidadão 

nas programações culturais e na vida da cidade. No contraponto, o 

mercado e seu vínculo direto com os meios de comunicação tem o 

objetivo maior de formar consumidores. Por considerarem seus 

espetáculos em oposição aos desejos do mercado, é de comum 

entendimento entre os grupos que essa forma de fazer teatro é um serviço 

público, portanto, deve ser financiada pelo Estado (MORAES, 2014, p.5-

6). 

 

São inúmeros grupos que se organizaram em torno de pesquisas estéticas diferenciadas, 

com propostas de resistência à lógica de mercado e que se estruturaram, no caso de São 

Paulo, muito em razão da criação da Lei de Fomento ao Teatro e pelo Brasil, por meio de 

iniciativas pontuais de gestões municipais ou estaduais e em razão do projeto Ponto de 

Cultura, do Governo Federal. Dentre esses grupos destacamos a Companhia Fofos em Cena 

(SP), Núcleo Bartolomeu de Depoimentos (SP), Pombas Urbanas (SP), Dolores Boca 

Aberta Mecatrônica de Artes (SP), Companhia Estável de Teatro (SP), Teatro 

Independente (RJ), Ponto de Partida (MG), Grupo Clariô de Teatro (SP), Teatro Ventoforte 

(SP) e Gene Insanno Companhia de Teatro (RJ). 

 

1.2.3. O diálogo necessário 

 

Todavia, essa forma de entender território ainda não se transferiu para o diálogo entre os 

agentes culturais (com toda essa diversidade de olhares e necessidades) e os espaços 

responsáveis pela formulação de políticas públicas. Dar conta da diversidade cultural 

brasileira não é tarefa fácil, mas é o horizonte a ser estabelecido.  
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Se “uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”. 

(SECCHI, 2013, p.2), o desafio, no caso da cultura, é enorme. Para compreender a 

complexidade do tema, basta termos em vista o conflito diante do próprio entendimento do 

conceito de cultura e as complexas questões produzidas pela diversidade cultural de um 

país com as dimensões do Brasil, com a sua enorme desigualdade regional diante dos 

investimentos no setor, fruto de questões econômicas e geográficas. 

 

Uma política pública possui dois elementos fundamentais: 

intencionalidade pública e resposta a um problema público; em outras 

palavras, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o 

tratamento ou a resolução de um problema entendido como 

coletivamente relevante. (SECCHI, 2013, p.2) 

 

A questão primordial, com relação às políticas públicas de cultura criadas e adotadas na 

esfera federal, está justamente em compreender o que seriam esses problemas 

coletivamente relevantes em um país culturalmente plural. Cada escolha implica, 

necessariamente, diferenças no modo de tratar as partes que compõem o todo de um mesmo 

cenário. Talvez a resposta seja justamente tratar grupos diferentes de modo diferente. E o 

que parece que balizava o pensamento até então no campo das políticas de cultura, era uma 

preocupação em tratar todos como iguais, quando, na realidade, nunca o foram.  

 

Nesse contexto, é considerável o avanço durante os anos em que Gilberto Gil esteve à 

frente do Ministério da Cultura (2003-2008), quando lá redefiniu o próprio conceito de 

cultura, como afirma Henilton Menezes, então Secretário de Fomento do Ministério da 

Cultura, cargo que ocupou até o final de 2013, ocupado hoje por Ivan Domingues das 

Neves, em entrevista à autora: 

 

Falando especificamente do papel das leis de incentivo à cultura na esfera 

federal, o Lula trouxe, junto com o ministro Gil, um novo conceito da 

palavra cultura. Até 2003, a Lei Rouanet enxergava basicamente as belas 

artes, tanto é que no texto da própria lei, você só vai ver como segmentos 

a música, as artes cênicas, as artes visuais... Não vai ver, por exemplo, a 

cultura indígena. O Gil traz para dentro do Ministério um conceito mais 

alargado de cultura e cria o que ele chama de “os três eixos”: a cultura 

enquanto eixo cidadão, a cultura enquanto eixo simbólico e a cultura 
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enquanto eixo econômico. Isso fez com que várias manifestações 

passassem a se enxergar dentro do sistema Minc, inclusive com a 

possibilidade de obter recursos. O eixo cidadão é aquele eixo em que 

todos nós produzimos cultura a toda hora. Temos direito de produzir 

cultura, mesmo sem sermos artistas. O eixo simbólico é aquele que traz 

a cultura como algo que representa um território. Você se enxerga sempre 

dentro de um território específico onde vivencia costumes, tem um jeito 

de falar, de andar, de comer, de vestir, de se expressar, tudo 

representando simbolicamente a sua origem. E o eixo econômico como 

um eixo que representa a cultura enquanto uma vertente da economia 

brasileira, que dá lucro, possibilita emprego e forma riqueza. Quando isso 

acontece, a lei de incentivo começa a receber propostas que antes não 

recebia. A gente teve que se adaptar a esta demanda criando, por exemplo, 

uma tal de “artes integradas” para aquilo que não cabia naquelas 

“caixinhas” que a lei havia criado. Isso fez com que a demanda por 

incentivo fiscal aumentasse muito! Isso fez com que a gente saísse de um 

orçamento de trezentos e poucos milhões em 2003 para um orçamento de 

um bilhão e setecentos, dez anos depois. Às vezes, as pessoas não têm 

esses números e acham que a Lei Rouanet ainda é muito pequena. Quer 

dizer, para a demanda, ainda é muito pequena, mas teve sim um 

crescimento significativo nos últimos anos. (MENEZES, 2013)6 

 

Porém, vale ressaltar que o tema da cultura é abordado desde a regulamentação da 

Constituição Federal de 1988, que, em seu Capítulo III, intitulado “Da educação, da cultura 

e do desporto”, destina uma seção inteira para as questões culturais que devem ser 

respeitadas e preservadas. É possível perceber então, na leitura da Constituição Federal, 

que a preocupação em proteger legalmente as manifestações culturais de caráter popular, 

como o folclore e manifestações indígenas e afrobrasileiras, não é nova e existe na esfera 

federal desde, pelo menos, 1988. 

 

Seção II 

DA CULTURA 

Art. 215. O Estado garantirá 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. (BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

1988. Art.215) 

  

Porém é fato que ações práticas, no que tange à administração federal no contexto da 

                                                 
6 Informação verbal concedida por Henilton Menezes em julho de 2013 em entrevista. 
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preservação de manifestações culturais populares, foram realizadas de forma mais efetiva 

a partir da gestão do então Ministro Gilberto Gil que, trazendo para a estrutura pública a 

concepção dos eixos de cultura (cidadão, simbólico e econômico) pôde nortear novas ações 

do Ministério, tornando mais ampla a área de atuação dos mecanismos públicos federais 

de gestão cultural e ampliando o olhar para a cultura para além das Belas Artes. A questão 

é que essa forma mais ampla de compreensão da cultura, pelos limites da Lei Rouanet, 

trouxe também discussões bastante polêmicas nos últimos anos. Dentre elas, destacam-se 

falas da então Ministra da Cultura, Marta Suplicy, em defesa da telenovela como expressão 

cultural no momento em que se discutiam os pilares do programa Vale Cultura, que daria 

um aporte financeiro mensal ao trabalhador para que ele investisse o valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais) em atividades culturais. Marta defendeu que o trabalhador pudesse 

utilizar esse dinheiro para assinatura de canal de televisão a cabo, mas voltou atrás e, no 

discurso de abertura do “The forum for global change” (março/2013), disse que, após 

movimento popular, achou prudente a exclusão da TV por assinatura do programa Vale 

Cultura.  

 

Outro fato que gerou um desconforto junto à classe artística, foi a aprovação de um projeto 

com apoio da Lei Rouanet para financiamento da participação do estilista Pedro Lourenço 

em um desfile de moda em Paris (projeto aprovado em agosto/2013). Mais uma vez, voltou 

à pauta a discussão sobre o que é entendido como cultura pelo Ministério da Cultura e pela 

Secretaria de Fomento, responsável pela Lei, dentro do mesmo Ministério. Após a 

aprovação do projeto do estilista Pedro Lourenço (projeto de R$ 2,8 milhões), o Ministério 

da Cultura também aprovou projeto do estilista Alexandre Herchcovitch (projeto de R$ 2,6 

milhões para participação no SPFW e na Semana de Moda de Nova York) e do também 

estilista Ronaldo Fraga (projeto de R$ 2,1 milhões para dois desfiles na SPFW).  

 

Por fim, em fevereiro de 2014, mais um fato trouxe à pauta as mesmas questões acerca da 

compreensão do que é cultura: o Ministério da Cultura não aprovou um projeto de longa 

metragem sobre a vida do político brasileiro Mario Covas, compreendendo o projeto como 

uma ação política e não cultural. Foram então debatidas, por publicações em jornais e sites 

de notícias, questões acerca de outras produções, como filmes sobre Getúlio Vargas, JK, 
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Brizola e Lula.  

 

Apesar das polêmicas geradas em razão dessa ampliação do conceito de cultura, a partir da 

gestão do então ministro Gilberto Gil, e reinterpretado pela então ministra Marta Suplicy 

diante das discussões acerca da compreensão do que deve ou não ser apoiado pelo 

mecanismo criado através da Lei Rouanet, foi a partir dessa nova forma de pensar a cultura 

que se tornou possível empreender esforços a favor da alteração da Lei Rouanet e mesmo 

de sua extinção. A promulgação de nova lei vem sendo proposta desde 2007, chegando ao 

ápice com a criação, em 2012, do texto substitutivo ao projeto de Lei nº 1.139/07, que 

institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura, apresentado 

pelo Deputado Federal Pedro Eugênio (PT-PE). Esse novo texto procura abarcar questões 

fundamentais na relação cultura e mercado, minimizando certos prejuízos que sofrem 

projetos culturais em razão da relação de aporte financeiro advindo do mercado privado.  

 

A Procultura acaba com as caixinhas de artes cênicas, artes plásticas e 

etc. Ela não classifica mais um projeto assim e passa a classificar com 

pontuação em relação a uma série de coisas: o projeto circula em mais de 

uma região? O projeto vem de uma região remota? O projeto dá 

acessibilidade, tem ingresso gratuito, não tem? Quer dizer: “eu sou 

obrigado a colocar o ingresso gratuito?”. Não, mas se você colocar você 

terá mais pontuação e terá uma renúncia maior. Uma série de 

características de um projeto te dará uma pontuação e essa pontuação irá 

dizer que você tem “X”% de renúncia. Se você quer chegar aos 100%, 

vai ter de fazer o seu projeto de um jeito que atinja os 100%. A gente tem 

usado o aprendizado dos 22 anos de lei para criar um mecanismo mais 

moderno porque se não, você vai trocar seis por meia dúzia. Claro que 

quando você fala sobre uma proposta dessa em público, é sempre uma 

polêmica. Você tem um cesto de dinheiro que você tem que distribuir 

melhor. Para distribuir melhor, alguém tem que perder, não há outra 

forma. Eu tenho 80% concentrado em dois Estados. Eu preciso 

descentralizar isso. Quem vai perder? Rio e São Paulo. A lei é muito 

injusta, ela é perversa porque ela trata alguns artistas melhor do que 

outros da forma que ela está hoje. Exemplo: apresenta-se um projeto 

“fuleiro” de artes cênicas para o Ministério da Cultura e eu sou obrigado 

a dar 100% de renúncia porque ele é artes cênicas. Aí, se o projeto é muito 

bom, mas é de música popular, por melhor que seja, só vai pegar 30% de 

renúncia. Isso não é justo. Mas quando você fala sobre mudança, os 

setores que têm 100% não querem mexer na lei. O deputado Pedro 

Eugênio, que é o relator do projeto, me disse uma vez que recebeu 

ligações do pessoal de teatro do Rio e de São Paulo, dizendo que a SEFIC 

[Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura] está ajustando demais a 

Lei Rouanet e pedindo para não mexer mais nisso. Aí eu disse “é claro 
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deputado, para eles está bom demais” (MENEZES, 2013). 

 

Mesmo trazendo mudanças consideráveis, esse novo projeto de lei ainda contém questões 

muito polêmicas que devem ser exaustivamente discutidas para que se empreenda uma 

mudança de lei que realmente abrace as necessidades do setor cultural, incluindo, sem 

excluir. Em seus 73 artigos, a Procultura ainda deixa lacunas importantes que precisam ser 

debatidas em ações públicas voltadas ao setor cultural.  

 

Chama a atenção o fato de que o novo texto do Procultura propõe o reforço financeiro e 

institucional aos Fundos de Cultura (que preveem o apoio a projetos culturais apresentados 

ao Ministério da Cultura por instituições e associações sem fins lucrativos). É como se essa 

pudesse ser a saída para a relação cultura-mídia-mercado já bem estabelecida. Todavia, é 

fato que grande parte da produção cultural do País não é proposta ou produzida por 

instituições sem fins lucrativos, mas sim por grandes empresas que se beneficiam dos 

mecanismos de isenção fiscal para financiar a cultura.  

 

Segundo dados de 2010, publicados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), temos no Brasil um total de 556.846 entidades sem fins lucrativos (associações 

ou fundações) cadastradas no CEMPRE (Cadastro Central de Empresas) e destas, 11.995 

atuam na área da Cultura e Arte (esse número equivale a 2,2% do total de entidades ligadas 

à cultura no país). Nas regiões Sudeste e Sul do Brasil estão localizados 77,4% das 

entidades. Em números exatos, temos na região Sudeste 5.153 entidades cadastradas. Na 

região Sul, esse número é de 3.609 entidades. A terceira região com maior número de 

entidades sem fins lucrativos ligadas à área da cultura é a Nordeste, com 2.257 entidades, 

seguida pelo Centro Oeste com 606 entidades e pela região Norte com 370 entidades.  

 

Comparando esses números com dados sobre o setor cultural fornecidos pelo IBGE, é 

possível perceber o quão incipiente é ainda o número de entidades sem fins lucrativos na 

área da cultura. Em 2010, tínhamos no Brasil um total de 399.958 empresas cadastradas no 

CEMPRE (Cadastro Central de Empresas) e que atuam no setor cultural. Já o número de 

trabalhadores do setor era, em 2010, de aproximadamente 1,7 milhão de pessoas, e, destes, 

55,6% contribuíam para a Previdência Social (de forma autônoma ou com registro em 
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carteira). Não há dados exatos sobre o número de trabalhadores informais na cultura, porém 

é fato que esse número é bastante expressivo, levando-se em conta o número de grupos 

sociais que se organizam em torno de uma manifestação cultural determinada, o número 

de artistas e o número de produtores independentes, sem vínculos com qualquer instituição. 

 

Outra reflexão importante é trazida por Henilton Menezes, que defende que o problema da 

Lei Rouanet não é a lei, mas o uso que fizemos dela. Essa reflexão é fundamental para que 

pensemos em como um novo mecanismo poderá funcionar da forma adequada. Caso 

contrário, corremos o risco de cair na mesma lógica criada pela Lei Rouanet: 

 

A lei não está errada. É o uso da lei o problema. Ela foi criada em cima 

de um tripé: o incentivo fiscal, o Fundo Nacional de Cultura e o FICART 

que são os fundos de investimento. O incentivo fiscal não está errado. Ele 

foi criado com essa lógica de criar um bom produto que atraia o 

empresário. O Fundo deveria ir para o projeto que não atrai o empresário, 

mas que é necessário. Aquilo que é importante para a cultura, mas não 

seduz o empresário, teria que estar no Fundo. Por exemplo, uma escola 

de música. O empresário não vai patrocinar uma escola de música porque 

talvez só quem veja a marca dele seja o estudante de música que tem que 

ir pra dentro da escola para ver a marca. O Fundo então deveria ir para 

essas ações ou para essas regiões que não têm atratividade para o 

empresário. Já os fundos de investimento, que seriam a terceira perna, 

seriam para os musicais e os grandes projetos que têm condição de 

sobreviver. Você quer fazer um musical, procuraria o FICART, pegava 

uma grana emprestada e realizava (MENEZES, 2003). 

 

Números divulgados pelo próprio Ministério da Cultura dão conta de que as artes cênicas 

(entre os quais se inclui o teatro) respondem por 25% dos projetos apresentados para 

análise e aprovação junto à Lei Rouanet em todo o País. Em 2011, foram apresentados 

8.582 projetos e, destes, 2.145 vinham das artes cênicas. Já em 2012, foram apresentados 

quase 2.000 projetos a menos. Segundo o Ministério da Cultura, o número de projetos 

inscritos no ano de 2012 foi de 6.587, sendo apenas 1.647 projetos da área de artes cênicas. 

Dos projetos aprovados, a área de artes cênicas foi a responsável pela captação, em 2012, 

do valor de R$ 347.185.067,00. O Ministério da Cultura ainda aponta que as três empresas 

que mais captaram recursos em 2012 foram a Fundação Roberto Marinho 

(R$ 35.222.344,59 captados), o Instituto Itaú Cultural (R$ 29.500.000,00 captados) e a 

empresa T4F Entretenimento S.A. (R$ 27.871.103,49 captados). Esses números se tornam 
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significativos para a pesquisa, pois apontam a Fundação Roberto Marinho (ligada à TV 

Globo, maior produtora de telenovelas do Brasil), a T4F (maior produtora de eventos da 

América Latina e responsável pela vinda dos grandes musicais norte-americanos ao Brasil), 

e o Instituto Itaú Cultural (ligado ao Banco Itaú, o maior banco privado do país)  como as 

três maiores empresas captadoras de recursos pela Lei Rouanet, o que reforça a relação 

marketing, mídia e mercado cultural apontada como foco de estudo desta pesquisa. 

 

Quando se tem boas ações de apoio à cultura nas esferas estadual, 

municipal e federal, a gente fica menos ligada a uma escolha midiática, 

porque se há uma política voltada efetivamente para a cultura, imagino 

que, entre outras coisas, possa então existir uma comissão que escolha os 

projetos independente deles terem mídia ou não. É claro que o patrocínio 

através da Lei Rouanet tem muitos benefícios, a gente não deve criticar 

tudo, porque ela veio para ajudar, de alguma forma. Mas é preciso que a 

gente comece a separar as coisas, porque é muito raro você ver grupos 

que já desenvolvem há anos e anos um trabalho forte na área da cultura, 

seja na dança, no folclore, no cinema, enfim, em qualquer uma das áreas, 

que conseguem algum patrocínio para o trabalho. O que a gente vê, é que 

sempre depende muito de quem esteja participando do projeto. 

(FAJARDO, 2013) 

 

Faz-se necessário apontar formas para viabilizar políticas públicas culturais que 

compreendam e respeitem as especificidades e necessidades das manifestações culturais 

do País no contexto apresentado, em que a televisão aberta tem um papel que não pode ser 

ignorado. O texto da nova lei aponta a possibilidade de aporte financeiro advindo dos 

Fundos de Cultura para projetos de reconhecido valor cultural que sejam propostos por 

instituições sem fins lucrativos. Se analisarmos as especificidades do setor cultural 

brasileiro, encontraremos atuando um número inexpressivo de instituições dessa natureza. 

A isso se soma o fato de ainda ser grande o número de grupos sem organização jurídica 

produzindo cultura. Ou seja, o embate da manifestação cultural não comercial e sem 

projeção midiática se repete no texto da lei proposta para substituir a atual Lei Rouanet.  

 

Na história, vamos encontrar vários momentos em que vemos a arte ligada à figura de um 

mecenas. Aqui, vamos situar na chegada da corte de D. João VI ao País, em 1808. Aliás, 

D. João VI é figura chave para o desenvolvimento do espaço da cultura, pois, entre outras 

ações, foi dele que partiu a ordem para que se construíssem, no Rio de Janeiro, as primeiras 
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salas de teatro do País. Data também do século XIX (1833) a criação da primeira 

companhia de teatro genuinamente brasileira (com direção de João Caetano). É possível 

retroceder ainda mais e, então, chegaremos ao momento da colonização, em que o teatro 

foi utilizado pelos jesuítas como instrumento de catequização dos índios. Tanto os jesuítas, 

no século XVI, quanto a Família Real, no século XIX, representam aqui o Estado em 

relação com a cultura, mais especificamente, com o teatro. 

 

No Brasil, a relação entre o Estado e a cultura tem uma longa história. 

Entretanto, a elaboração de políticas para o setor, ou seja, a preocupação 

na preparação e realização de ações de maior alcance, com um caráter 

perene, datam do século XX. O estudo sobre tais políticas também é um 

objeto de interesse recente (CALABRE, 2007, p.1). 

 

Nessa leitura do cenário cultural brasileiro, vê-se a necessidade de agregar a mídia (e, em 

especial a televisão aberta, na sua relação teatro-telenovela) aos estudos em curso sobre a 

ligação do Estado com a cultura, para que se possa, ao entender essa relação, propor novas 

formas de apoio às manifestações culturais brasileiras como opção às que não atendem ao 

que hoje está formulado no quadro das ações de marketing cultural que interessam às 

empresas que se beneficiam da Lei Rouanet.  

 

Diante desse quadro, é também necessário refletir sobre a apropriação dos fazeres culturais 

pelos veículos de comunicação de massa, dada a sua facilidade em promover uma 

homogeneização daquilo que veiculam, situação que, no caso da cultura brasileira, tende a 

atar a manifestação artística aos processos midiáticos de celebrização. A ideia principal é 

a inclusão pela exclusão (AGAMBEN, 2009), deixando de incluir os não celebrizados, mas 

sem tornar vítimas os não celebrizados, mas também sem propor como solução uma 

possível democratização do seu direito à celebrização – que os incluiria no sistema vigente.  

 

O uso da expressão “comunicação de massa” refere-se à comunicação feita no modelo 

industrial do século XX, para acesso a um grande número de pessoas. Torna-se importante 

aqui destacar que a expressão “comunicação de massa” já não possui a valência absoluta 

que tinha no momento histórico de sua formulação, pois a Internet produziu novas mídias, 

mais horizontalizadas e fora do modelo hierárquico da comunicação de massa, porém, no 
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contexto da análise sobre a televisão aberta, o uso da expressão ainda se torna possível e 

adequado. 

 

O conceito de comunicação de massa foi formulado na década de 1920 

ou 1930 para se aplicar às novas possibilidades de comunicação pública 

que surgiram com a imprensa de massa, o rádio e o cinema. Estes meios 

ampliaram o público potencial para além da minoria alfabetizada. 

Também eram essencialmente novos o estilo e a escala industriais da 

organização de produção e divulgação. Grandes populações dos Estados-

nação poderiam ser atingidas mais ou menos ao mesmo tempo com 

conteúdo basicamente igual, o qual, muitas vezes, levava o selo de 

aprovação de quem tinha poder político e social. (MCQUAIL, 2012, 

p.508-509) 

  

As redes de televisão aberta, que aqui vêm sendo estudadas em um alcance nacional, 

tendem a projetar as suas celebridades para todo o País, o que implica uma relação de forças 

inteiramente desproporcional com a produção de cultura regional. É preciso repensar os 

mecanismos de ligação cultura-mídia com o intuito de criar uma proposta de legislação que 

respeite as diferenças históricas e geográficas dos agentes culturais. No Capítulo V 

(intitulado “Da territorialização e desconcentração da aplicação dos recursos”), o texto do 

Procultura aponta para uma preocupação voltada à descentralização da produção cultural 

no País pela criação de um Certificado de Território Cultural Prioritário. Atualmente o eixo 

Rio-São Paulo detém 70% da captação de recursos da Lei Rouanet. Porém o texto aponta 

para a desconcentração dos recursos sem indicar se o que será avaliado é o local de 

execução ou o endereço do proponente do projeto. Isso é questão primordial para o 

entendimento e melhor funcionamento da lei. Sabe-se que, hoje, o proponente não precisa 

obrigatoriamente desenvolver projetos em sua região. Indaga-se, então: um projeto 

proposto por um produtor cultural da cidade de São Paulo e que será realizado em Rio 

Branco (Acre), é um projeto contabilizado nas estatísticas como sendo de São Paulo ou do 

Acre? Perguntas como essa ainda estão sem respostas na nova lei. E o que mais nos 

interessa aqui, que é a relação da manifestação cultural com as grandes estruturas 

midiáticas, também não está contemplada. 

 

A gente só vai conseguir fazer isso [descentralizar] quando tivermos um 

mecanismo que enxergue os diferentes de forma diferente. Se a gente não 

tiver, vai estar concentrado no Rio e em São Paulo não por causa da lei, 
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mas porque o país é concentrado. As empresas que pagam imposto por 

lucro real estão quase todas lá. O PIB brasileiro está em São Paulo. São 

Paulo hoje leva 40% da Lei Rouanet. Esses dias a gente descobriu que as 

empresas que pagam imposto por Lucro Real em Sergipe, estavam 

investindo em São Paulo, especificamente nos globais. O problema está 

aí... Eu chego para o empresário e digo “se você investir no Cirque du 

Soleil, você terá 100% de renúncia. Se investir em um pequeno circo de 

Pernambuco, você terá 100% de renúncia”. Claro que ele vai escolher o 

Cirque du Soleil. A questão é que nós precisamos de um mecanismo que 

para poder distribuir de forma mais equilibrada, promova a possibilidade 

de eu ter mais atratividade para o empresário em regiões mais carentes. 

Porque somente pela sedução da visibilidade de marca, eu não vou 

conseguir. (...) Mas a lei atual não permite fazer isso. (MENEZES, 2013) 

 

Os meios de comunicação acabam por normatizar a expansão de certos tipos de teatro, e a 

televisão aberta brasileira tem aí um papel específico, ao produzir um traço mercadológico 

que impacta a produção teatral no País. Esse traço é mediado por seus processos de 

celebrização e se torna um critério importante nos processos de financiamento à cultura 

que usam a Lei Rouanet. 

 

Tina Salles, produtora dos espetáculos musicais de Charles Moeller e Claudio Botelho (os 

dois maiores nomes da área do teatro musical no Brasil) reforça, em entrevista à autora, 

que “ter um nome televisivo ajuda na captação e na divulgação. Isso é inegável”, mas 

destaca que “não adianta ter um nome conhecido se você tem um espetáculo ruim [...] por 

isso acredito que não necessitamos de um nome televisivo para manter cheia uma sala de 

teatro” (SALLES, 2013). Isso é também confirmado pelo assessor de imprensa 

especializado no campo cultural, Douglas Picchetti, sócio de uma das empresas de 

assessoria de imprensa mais respeitadas no meio teatro, a Pombo Correio. Douglas afirma 

que “infelizmente” o fato de ter um ator de televisão em um elenco, é de certa forma 

decisório na relação de sucesso de uma divulgação de espetáculo de mídia espontânea (o 

caso das assessorias de imprensa, que precisam fazer com que o jornalista da redação dos 

veículos de comunicação se interesse em divulgar um projeto ou espetáculo). Douglas 

afirma que já cansou “de receber e-mails e ligações de veículos grandes da imprensa que 

me pedem pautas com “atores famosos”, nessas palavras” (PICCHETTI, 2014). Porém 

também ele afirma que: 
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Casa cheia resulta de uma fórmula incerta que eu ainda não descobri. 

Projetos sem nenhuma “celebridade midiática” podem ter casa cheia por 

meses e meses. E também já trabalhei com atores globais, que tiveram 

muito espaço na imprensa, e suas peças tiveram problema de público 

(PICCHETTI, 2014)7.  

 

O ator Bruno Perillo, em entrevista concedida à autora, destaca a urgência de mudanças 

nas ações públicas de cultura nesse contexto: 

 

As discussões, longe de permearem uma fomentação ao pensamento 

sobre a arte e a cultura, acabam se resumindo à visibilidade que o projeto 

pode ter, mesmo que irrelevante do ponto de vista artístico. O marketing 

das empresas dispostas a patrocinar seria o grande fiel da balança – e aí 

a distorção atinge o grau máximo do absurdo. Os “Proacs” e “Rouanets” 

devem ser e serão reformulados. O orçamento geral precisa ser 

modificado. Não é possível tratar o fazer artístico e cultural do Brasil com 

tanta desimportância. Não é possível misturar tudo no mesmo caldo. 

Preservação do patrimônio histórico, por exemplo, não resolve a vida dos 

artistas. Tudo precisa ser pensado nas suas especificidades (PERILLO, 

2012). 

  

Se tomarmos por base a informação do IBGE de que 95% dos domicílios do País possuem 

ao menos uma televisão, conseguiremos dimensionar o aporte e a importância desse meio 

de comunicação em um país com as dimensões do Brasil. Já a TV por assinatura, que 

também transmite a programação da TV aberta, está em 23,7% dos domicílios brasileiros. 

O IBGE aponta o número de 3,3 pessoas por domicílio (o que, no cálculo da TV por 

assinatura, equivale a 45,13 milhões de brasileiros). 

 

Bruno Perillo, quando fala da televisão como mecanismo de influência no consumo cultural, 

defende que é possível pensar nessa influência como uma via de mão dupla, porém de 

forças desiguais: 

 

Eu acredito no poder da televisão de criar e recriar mitos conforme sua 

vontade. E acredito também que haja uma mão dupla na relação entre a 

TV e a expressão popular, mas é uma mão dupla desigual, e defasada. O 

poder das TVs é gigante e é um poder de manutenção dos paradigmas, 

jamais de quebra. (PERILLO, 2012) 

 

                                                 
7 Informação verbal concedida por Douglas Picchetti em junho de 2014 em entrevista. 
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Vera Fajardo traz à pauta um exemplo do cotidiano, vivenciado durante a temporada da 

peça “O tempo e os Conways”, em que assina a direção, espetáculo que esteve em cartaz 

por dois meses na Casa da Gávea, no Rio de Janeiro: 

 

Houve uma pessoa que pegou o espetáculo que estou dirigindo 

atualmente para divulgar, porém tive que afastá-la do projeto, pois como 

meu marido (o ator José Mayer) entrou como “produtor associado”, ela 

começou a fazer divulgação a partir do nome dele. Falei para ela: “está 

tudo errado”. Fazer isso, para mim, soaria como propaganda enganosa... 

O release dela começava “José Mayer...”. Não tem que colocar “José 

Mayer” no release do espetáculo. Ele entrou como “produtor associado” 

porque está complementando a verba do nosso orçamento. Apenas isso... 

Isso é um exemplo do que acontece no mercado. Até uma divulgadora, 

profissional da área, pode ser equivocada. O argumento dela é de que 

uma peça inglesa não vende. Como um clássico não vende? Como um 

Hamlet (de Shakespeare) não vende? Como um J.B.Priestley não vende? 

Claro que vende. A gente está trazendo público aqui. Colocamos 30 

pessoas na plateia todo dia e sem grandes problemas. É claro que saíram 

duas críticas maravilhosas sobre a peça e isso ajuda. Mas isso mostra 

também que é possível, há espaço e público interessado no que fazemos 

e isto comprova como ela estava equivocada. Eu acredito nos clássicos. 

O que é um clássico? Clássico é algo que foi muito popular em sua época. 

Se foi popular é porque foi entendido na sua época. [...] Todos os bons 

textos se comunicam. [...] Esta relação com o patrocinador e o mercado 

é muito complicada. Eu já tive tantos “nãos” para vários projetos... 

Inclusive um é recente e estou batalhando ainda. Trata-se de um sarau 

com o músico Yamandu Costa. Há muito preconceito com a música 

instrumental no país. Se não tiver um pagode, um batuque, um funk, uma 

letra, as pessoas não se identificam. [...] Já entrei com esse projeto do 

Yamandu em tantos lugares. Ganhei um edital e fiquei felicíssima, mas 

quando fui defendê-lo, não fui classificada. Aqui temos um mecanismo 

de apoio a projetos em que você é selecionado, mas precisa defender o 

projeto oralmente. Eu chamo essa etapa de “prova oral”. Acho que 

defendi muito bem, mas eles acharam a casa pequena e talvez primem 

por uma visibilidade maior aos projetos contemplados. Sempre coloco 

em dúvida se a qualidade está ligada à quantidade... Às vezes eu acho que 

as duas coisas combinam sim, mas algumas vezes não. Enfim, a gente 

não pode esmorecer e ficar só se queixando. A gente não pode deixar de 

fazer. Quem se queixa demais, não faz. Então eu não desisto, vou, faço e 

arregaço as mangas. (FAJARDO, 2013) 

 

As discussões acerca das efetivas contribuições e dos embates criados no setor cultural pela 

Lei Rouanet permeiam as pautas de reuniões de produtores e demais agentes da cultura há 

vários anos. A criação do Procultura (Lei nº 1.139/07) data de 2007, tendo sido aprovado 

apenas em 2012 o seu texto final (redigido pelo Deputado Pedro Eugênio, do PT). 
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Especula-se ainda que a nova lei deva ser promulgada não antes de 2016, quando a atual 

Lei Rouanet deixará de existir. O novo Ministro da Cultura, Juca Ferreira (que assumiu 

novamente o Ministério da Cultura em janeiro de 2015), é um grande defensor da extinção 

da Lei Rouanet. Segundo ele, a Lei Rouanet é “prejudicial” e “já deu o que tinha que dar”. 

 

Porém, mesmo com esse constante olhar para a mudança e adaptação ao contexto social, o 

alcance da comunicação da tevê aberta ainda não foi investigado como um potencial a ser 

explorado em uma direção distinta da atual. Ao contrário, continua a manter uma situação 

que acaba por privilegiar projetos culturais que se apoiam nos que já possuem projeção na 

mídia nacional. Se o objetivo das leis de incentivo à cultura é promover mecanismos de 

produção e acesso ao fazer cultural, tanto o que temos atualmente, quanto as reformas em 

andamento, podem ainda não ser a melhor solução, caso ignorem o papel da tevê aberta na 

produção de cultura em nosso país.  

 

1.3. O entendimento sobre os conceitos móveis de público e privado 

 

1.3.1. Tornar público e tornar-se público 

 

Para abordar as discussões acerca dos estudos sobre televisão, cultura e Lei Rouanet, 

fazem-se necessárias algumas reflexões sobre o entendimento atual em torno dos conceitos 

de público e privado na esfera social. E para compreender a relação de ambos com a 

situação que aqui se investiga (a do teatro com a televisão), propomos uma leitura por meio 

do conceito de corpomídia (KATZ e GREINER). Como ele trata da comunicação do corpo 

com o ambiente e abriga todos os tipos de corpos, vivos e não vivos, oferece uma 

generalidade que permite seu uso no objeto desta tese. 

 

O que está fora adentra e as noções de dentro e fora deixam de designar 

espaços não conectados para identificar situações geográficas propícias 

ao intercâmbio de informação. As informações do meio se instalam no 

corpo; o corpo, alterado por elas, continua a se relacionar com o meio, 

mas agora de outra maneira, o que o leva a propor novas formas de troca. 

Meio e corpo se ajustam permanentemente num fluxo inestancável de 

transformações e mudanças (KATZ; GREINER, 2001, p.71) 
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As leis regulam as estruturas postas à nossa volta, constituindo uma dinâmica normativa 

na sociedade. Deve-se fazer, no dia a dia, aquilo que a lei permite e, assim, desenha-se uma 

relação complexa entre corpo, cultura e sociedade, entendendo que “nesse mundo, o corpo 

se constitui como a mídia dos processos em curso” (KATZ; GREINER, 2001, p.65). 

 

A ideia de um corpo controlado e/ou construído remete a Foucault que 

descreve o corpo como o sítio onde os discursos se inscrevem, como um 

ponto nodal das relações produtivas de poder. Em vários textos, Foucault 

duvidou da existência material e separada de um corpo fora de sua 

existência social (KATZ; GREINER, 2001, p.67). 

 

Há uma necessária produção de discursos de verdades que são normatizados por leis em 

diversas esferas estruturais e que balizam a relação do ser humano com o espaço social. 

Isso acontece também diante do olhar para a cultura e dos fazeres culturais em sua relação 

direta com o espaço público e com a construção do discurso midiático. 

 

A construção do corpo social é perpassada por múltiplas relações de 

poder, que têm seu funcionamento associado à produção e à circulação 

do discurso entendido como verdadeiro. Dessa forma, para que haja 

exercício de poder, é necessária uma economia de discursos verdadeiros, 

isto é, o exercício de poder dá-se mediante a produção da verdade. No 

corpo social deve-se dizer a verdade, confessar e encontrar a verdade. O 

poder é questionar e registrar, ou seja, “institucionalizar a busca da 

verdade” (Foucault, 1999, p.29). Tem-se então que produzir a verdade e 

se submeter a ela, no sentido de que a verdade é a norma. (TESHAINER, 

2006, p.88) 

 

Tendo a verdade como norma, torna-se importante o entendimento de sujeição desse corpo 

diante do discurso jurídico proposto para a relação corpo-sociedade. Dessa forma, faz-se 

necessário, nessa proposta de reflexão, o entendimento do indivíduo nesse corpo-social. 

 

Um dos primeiros efeitos do poder é identificar e constituir corpos, gestos, 

discursos e desejos como característicos dos indivíduos. O indivíduo é, 

então, efeito e intermeio de poder que se distribui através dos corpos. 

(TESHAINER, 2006, p.88) 

 

A relação corpo, poder e regulamentação social se constitui historicamente e podemos 

identificar referências significativas, dentre as quais a obrigatoriedade das confissões dos 

fiéis cristãos no espaço da Igreja, no século XVI. A Igreja Católica, também nesse 
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momento, constitui um importante espaço de poder. Já entre os séculos XVIII e XIX, a 

Medicina ganha também representatividade nesse dito espaço de poder, diante da 

regulamentação do corpo, em nome da saúde e da higiene. Aliás, é a partir do século XVIII 

que se percebe a formação de um corpo de classe burguês, enquanto o espaço da nobreza 

estava ainda restrito pela marca do sangue: 

 

O cuidado com o corpo, com a saúde, com a higiene e a preocupação em 

expandir o corpo em suas forças é que diferenciam a burguesia das 

tradicionais relações consanguíneas da nobreza. Esse cuidado de busca 

por um corpo perfeito tem valor político, econômico e histórico, e 

representa o presente e o futuro da própria burguesia. (TESHAINER, 

2006, p.88) 

 

A discussão acerca da representação do corpo na sociedade não é apenas histórica e fruto 

de uma leitura do passado. Trata-se do entendimento da relação corpo e sociedade na 

constituição social do presente.  

 

Nos dias atuais, a relação corpo-controle-poder não é menos significativa. Foucault 

procurou “verificar como esses mecanismos de poder começaram a se tornar 

economicamente lucrativos e politicamente úteis” (TESHAINER, 2006, p.89). E vai além, 

quando imprime nessa reflexão uma análise do poder do soberano como um poder de 

decidir sobre a vida ou a morte. 

 

Esse tipo de poder remete a um determinado período histórico dessas 

sociedades, em que o exercício do poder se dava através da apreensão do 

tempo, dos corpos, da vida – apreensão para supressão. Porém, Foucault 

afirma que, a partir da época clássica, o Ocidente viu uma transformação 

dos mecanismos de poder: o poder de suprimir tende, então, a um poder 

de gestão. A morte, que era o instrumento pelo qual o soberano exercia 

sua defesa ou solicitava-a, passa a ser a negação do direito do corpo social 

de garantir sua própria vida, mantê-la ou desenvolvê-la. (TESHAINER, 

2006, p.89) 

 

Atualmente esse poder sobre o corpo é exercido de forma diferente. O que está em jogo 

não é mais o poder de decidir sobre a vida ou a morte do indivíduo no espaço social, mas 

a sua participação “em nome de uma raça, de uma população, de um tipo de vida e de uma 

espécie” (TESHAINER, 2006, p.91). Esse indivíduo agora se torna parte de estratégias 
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políticas, tornando esse corpo individual um espaço político. A partir desse entendimento, 

entram em discussão os estudos da biopolítica, que compreendem, então, que a vida 

individual só passa a ter valor quando parte de um contexto social, explicando toda e 

qualquer estratégia política de controle e homogeneização das populações. É sobre a vida 

que o poder se foca. E “o fazer-viver a que se refere Foucault, característico do biopoder, 

se reveste de duas formas principais: a disciplina e a biopolítica” (PELBART, 2003, p.57). 

 

A disciplina baseia-se na ideia de concepção do corpo como parte de um sistema de 

controle, tornando-o simplesmente parte da máquina. A biopolítica insere, nesse 

entendimento, o olhar para a gestão desse corpo-vida, gerindo não mais o indivíduo apenas, 

mas o grupo ou a população que ele compõe e integra. 

 

Daí uma tecnologia de dupla face a caracterizar o biopoder: por um lado 

as disciplinas, as regulações, a anátomo-política do corpo, por outro a 

biopolítica da população, a espécie, as performances do corpo, os 

processos da vida – é o modo que tem o poder de investir a vida de ponta 

a ponta (PELBART, 2003, p.57). 

 

Assim, “temos instalada a era do biopoder, representada pelo surgimento de numerosas 

técnicas de sujeição dos corpos e de controle das populações” (TESHAINER, 2006, p.94). 

A partir das questões ligadas à biopolítica e ao biopoder, podemos então começar a 

construir um entendimento das relações do corpo como espaço privado com o ambiente 

público em que ele se insere, pois: 

 

Essas instituições, ao levar em conta os processos da vida, criam meios 

de atuar nas populações, e também nos indivíduos, por meio de 

procedimentos de poder e saber que fazem com que a vida seja calculada, 

transformada e modificada. Estuda-se, observa-se e experimenta-se, 

formando um campo de saber sobre os indivíduos e as populações. Novas 

disciplinas são criadas e as antigas debruçam-se sobre novos temas. É 

toda uma rede de produção de saber para poder fazer, entendendo este 

fazer como todo o controle que se deseja ter dos corpos individuais e das 

populações. Poder-saber deve ser entendido, em Foucault, como um 

único elemento que define todos esses procedimentos de controle da vida 

humana (TESHAINER, 2006, p.95). 

 

Nessa relação, o corpo cotidiano torna-se uma espécie de vitrine para a relação de biopoder 
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e para tanto se submete às leis jurídicas ou aos “acordos sociais” e torna-se, em grande 

parte, repetidor de valores largamente difundidos e veiculados pelos meios de comunicação. 

Os meios de comunicação, por sua vez, não impõem valores desconhecidos para a 

sociedade, pois lidam com o que está tecendo o espaço social. 

 

Já dizia Agamben, em “Altíssima pobreza” (2013), que a vida comum parece ter um óbvio 

significado político. É fato que, no controle desse corpo em sua vida cotidiana, pesam 

regras e leis que, no decorrer da história, determinam preceitos e valores que definem como 

deverá se dar a relação desse corpo com o espaço social em que vive. O cuidado e as 

decisões acerca da vida comum adquirem um forte significado político. Sobre isso, 

Agamben (em entrevista concedida em 2012 para Peppe Salvà, e publicada em Ragusa 

News)8 afirma que: 

 

É o poder (também na forma da ciência) que decide, em última análise, 

sobre o que é uma vida humana e sobre o que ela não é. Contra isso, se 

trata de pensar numa política das formas de vida, a saber, de uma vida 

que nunca seja separável da sua forma, que jamais seja vida nua 

(AGAMBEN, 2012).  

 

Faz-se então necessária uma cuidadosa análise sobre o entendimento de questões acerca 

das regras e leis que regem essa relação. Regras aqui podem ser definidas, segundo 

qualquer dicionário de língua portuguesa, como normas, preceitos, princípios, métodos, 

uso que se admite como padrão comum, como exemplo, como modelo. Já as leis seriam 

regras de direito oficiais, obrigatórias, que objetivam manter uma ordem social. Dentro 

desse contexto, é possível perceber regras e leis que balizam as atitudes aceitas no cenário 

social. É um controle do corpo-privado em relação com o espaço público, e o corpo torna-

se público quando em contato com o ambiente externo, o que acontece mesmo estando 

dentro de sua casa, quando usa o computador, como será mais bem explicado adiante. 

 

As regras não teriam valor de lei, porém, ao existirem, impõem padrões de comportamentos 

que regem o grupo social regulado por elas, impondo-lhes, inclusive, determinadas penas 

                                                 
8 A entrevista com o Giorgio Agamben foi publicada por meio do site www.ragusanews.com.br. Acessado 

em 25/mar/2014 às 11:30h. 
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quando infringidas. Penalidades seriam respostas das leis diante do infrator. Regras seriam 

então apenas modelos. Mas não são. Há regras que não são leis, porém são severas no 

espaço da regulamentação do corpo diante da relação social em momentos históricos 

diversos. Exemplo disso pode ser visto na análise de Agamben sobre as regras monásticas 

na sociedade ocidental nos últimos séculos. 

 

Un examen del texto de las reglas muestra que estas presentan, con 

respecto a la esfera del derecho, una posición al menos contradictoria. 

Por una parte, en efecto, estas no sólo enuncian con firmeza verdaderos 

preceptos de comportamiento, sino que además a menudo contienen una 

lista detallada de las penas en las que incurren los monjes que los 

transgreden; por otra, invitan con igual insistencia a los monjes a no 

considerar las reglas como um dispositivo legal. (AGAMBEN, 2013, 

p.49)9 

 

A análise de Agamben não se propõe simplesmente a discutir a natureza jurídica da regra, 

mas a relação complexa e conflituosa entre as regras, a vida e as normas. 

 

Aquel que promete no se obliga, como ocurre en el derecho, al 

cumplimiento de actos singulares previstos en la regla, sino que pone en 

cuestión su modo de vivir, que no se identifica con una serie de acciones 

ni se agota en ellas. (AGAMBEN, 2013, p.85)10 

 

Se nos propusermos a refletir sobre essa relação entre regras e forma de vida, poderemos 

perceber facilmente quão permeável é o espaço corpo-sociedade. Esse corpo está 

constantemente mergulhado no amálgama de regras que compõem o espaço social e acaba 

por corporificar, geralmente sem clareza, os dispositivos de controle lá postos. Esses 

dispositivos políticos acabam por ditar, no contexto da pesquisa, as escolhas de grande 

parte do corpo social, no espaço do consumo da cultura como campo do saber, do viver ou 

                                                 
9 Um exame do texto das regras mostra que elas apresentam, no que diz respeito à esfera do direito, uma 

posição pelo menos contraditória. De um lado, com efeito, elas não somente enunciam com firmeza 

verdadeiros preceitos de comportamento, como também frequentemente contêm uma lista detalhada das 

penalidades em que incorrem os monges que as transgridem; por outro lado, convidam com igual insistência 

os monges a não considerarem as regras como um dispositivo legal (AGAMBEN, 2013, p.49, tradução da 

autora). 

 
10 Aquele que promete não se obriga, como ocorre no direito, ao cumprimento de atos singulares previstos 

na regra, mas coloca em questão seu modo de viver, que não se identifica com uma série de ações e nem se 

esgota nelas (AGAMBEN, 2013, p.85, tradução da autora). 
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do vivenciar como arte ou apenas como entretenimento. 

 

En las reglas se encuentra, pues, en cuestión, una transformación que 

parece investir el modo mismo en que se concibe la acción humana, que 

desde el plano de la práxis y del actuar se desplaza al de la forma de vida 

y del vivir. Esta dis-locación de la ética y de la política desde la esfera de 

la acción hacia la de la forma de vida constituye el legado más árduo del 

monarquismo, que la modernidade no ha alcanzado a valorar. En efecto, 

¿ cómo entender esta figura de um vivir y de uma vida que, afirmándose 

como “forma-de-vida”, sin embargo no se deja reconducir ni al derecho 

ni la moral, ni a um precepto ni a um consejo, ni a una virtude ni a uma 

ciência, ni al trabajo ni la contemplación, y que, no obstante, se da 

explicitamente como canon de una perfecta comunidade? (AGAMBEN, 

2013, p.93)11 

 

Se há um descolamento entre as regras e o vivido que a própria sociedade não conseguiu 

valorizar, como entender o espaço e o distanciamento entre a regra e o viver? É possível, 

então, perceber que, entre a lei e a prática da lei, há um espaço repleto de preceitos morais 

e éticos, elásticos, que nos direcionam ao uso da lei como melhor nos convém social e 

politicamente. No contexto da pesquisa, a Lei Rouanet, foco do estudo, é criada 

institucionalmente como um mecanismo de apoio à cultura, mas, na prática, atende ao uso 

que o mercado deseja fazer da cultura, ou seja, como ferramenta de marketing e de 

comunicação. Entre a lei e a ética, há um intervalo repleto de possíveis e distintas leituras. 

Aqui, é possível retomarmos a fala do então Secretário de Fomento do Ministério da 

Cultura (ver p.32), que destaca que “A lei não está errada. É o uso da lei o problema” 

(MENEZES, 2013). 

 

Retomando a Teoria Corpomídia, vale lembrar que se o ambiente vai sendo constituído em 

torno destes valores, são eles que são trocados com os corpos que nele habitam, 

contaminando-os, conformando-os. Isso significa que se as regras e normas da Lei Rouanet 

                                                 
11 Nas regras se encontra, pois, em questão, uma transformação que parece investir no próprio modo como 

se concebe a ação humana, que no plano da prática e da atuação se desloca da forma de vida à forma de viver. 

Esta des-locação da ética e da política desde a esfera da ação até à da forma de vida, constitui o legado mais 

árduo da monarquia, que a modernidade não conseguiu alcançar e valorizar. Na verdade, como entender esta 

figura de um viver e de uma vida que afirmando-se como “modo de vida”, no entanto não se deixa reconduzir 

nem ao direito nem à moral, nem a um preceito nem a um conselho, nem a uma virtude nem a uma ciência, 

nem ao trabalho nem à contemplação, e que, não obstante, se apresenta explicitamente como um encargo de 

uma comunidade perfeita? (AGAMBEN, 2013, p.93, tradução da autora). 
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se tornam um parâmetro a balizar o financiamento da cultura, tornam-se balizadores dos 

tipos de corpos capazes de se adaptar às suas regulações.  

 

1.3.2. Público e privado: dicotomia trincada 

 

No âmbito do viver o cotidiano, o espaço privado torna-se público. Os perfis das redes 

sociais na Internet publicitam a vida particular dos indivíduos. Novos hábitos em torno do 

que pode ser tornado público borram as velhas noções de privado/público, inauguram 

novos sujeitos, os “seguidores”, e redefinem relações afetivas: “curtir” e “amigo” estão 

agora um pouco deslocados de seus usos tradicionais. Na medida em que a própria noção 

de ‘tornar-se público’ se transforma, modifica-se junto nosso modo de admirar a 

personalidade pública. Aquelas pessoas celebrizadas por meios de comunicação com o 

poder da televisão tornam-se “naturalmente” significativas e importantes. A vida do outro 

torna-se parte da minha. O olhar “pela fechadura” se institucionaliza. Os Reality Shows 

respondem a esse anseio. 

 

Todo corpo funciona em acordo com o ambiente em uma configuração em que ambiente e 

corpo se interrelacionam e, consequentemente, modificam-se. Se esse corpo é treinado no 

decorrer do tempo a tornar público o que antes era privado e a apagar a linha já tênue que 

separa espaço público de privado, ele terá, então, mais facilidade em viver com essas 

referências. 

 

Para que haja entendimento disso, é preciso compreender o papel do contexto na relação 

de troca entre corpo e ambiente, tendo em vista que nem contexto nem corpo são 

absolutamente dissociáveis, pois o espaço de interação do corpo é modificado e modifica 

conforme sua presença. 

 

O semioticista Thomas Sebeok (1991) salienta a importância do contexto 

e, diferindo do que habitualmente se pensa, afirma que o “onde” tudo 

ocorre nunca é passivo. O ambiente no qual uma informação é produzida, 

transmitida e interpretada nunca é estático, mas uma espécie e contexto-

sensitivo – por isso, as trocas entre corpos e ambientes são possíveis, e o 

corpo, que está sempre transitando por vários ambientes/contextos, vai 

trocando informações que tanto o modificam como modificam os 
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ambientes. Evidentemente, há uma taxa de preservação que garante a 

unidade e a sobrevivência de cada ser vivo nesse processo de 

cotransformações que não estanca entre corpo e ambiente. (KATZ, 2010, 

p.20) 

 

O bem público e o bem privado também se misturam, sobrepondo-se e dando origem a 

novos tipos de entendimentos. O bem público se privatiza e o privado se publicita. As 

relações de incentivo fiscal postas pelas leis de apoio à cultura (nas esferas municipal, 

estadual e federal) exemplificam bem a relação descrita: o empresário (representante da 

iniciativa privada) utiliza-se de dinheiro público (advindo da isenção fiscal) para apoiar um 

projeto cultural e tornar pública sua marca. Usa dinheiro público para atender a interesses 

privados e mercadológicos. Lida com a cultura de maneira publicitária, mas está 

legalmente abrigado nas Leis de Incentivo vigentes, que permitem que transforme seus 

interesses particulares em ação financiada com dinheiro público. Mediando essas relações, 

estão os meios de comunicação e, específica e mais fortemente, a televisão aberta. 

 

1.3.3. Celebrização: tornar pública a vida privada 

 

Fato influenciador e estratégia importante no contexto descrito anteriormente, a construção 

social da ideia de fama, celebridade e reconhecimento público ganha, na televisão aberta, 

a principal forma motriz no discurso de poder reforçado pela imagem e pela publicitação 

da vida privada do indivíduo-celebridade. 

 

Uma história do conceito relativamente novo de celebridade pode nos 

dizer muita coisa sobre o que deve ser valorizado e desenvolvido, em 

oposição àquilo que deve ser desprezado e até descartado, na invenção 

da sociedade moderna. (INGLIS, 2012, p.11). 

 

Celebrização e fama fazem parte de um contexto comercial que atravessa séculos e ganha 

representatividade histórica a partir do desenvolvimento industrial das cidades.  

 

A ascensão da democracia urbana, a expansão bicentenária de seus meios 

de comunicação e a individualização radical da sensibilidade moderna 

transformaram a fama numa recompensa muito mais fugaz, fazendo a 

aclamação pública passar de expressão de devoção para a de celebração 

(INGLIS, 2012, p.13).  
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Trata-se de uma forma de discurso que se utiliza do corpo de outro indivíduo, 

coletivizando-o ao torná-lo público, com intenções que podem variar de acordo com o seu 

momento histórico. 

 

A celebridade é também um daqueles adesivos que, num momento em 

que as esferas da política, da sociedade civil e da vida doméstica estão 

cada vez mais fraturadas e isoladas em seus respectivos guetos, servem 

para estimulá-las a uma reaproximação, ajudando a manter a coesão 

social e os valores comuns (INGLIS, 2012, p.12). 

 

Vale ressaltar que a categoria de celebridade é uma variação histórica do conceito de 

“renome”. Renomado era o profissional que adquiria respeito e reconhecimento em seu 

espaço de atuação social: “o renome tingia de honras o cargo, não o indivíduo, e o 

reconhecimento público não era tanto direcionado ao homem, mas à importância de seus 

atos para a sociedade” (INGLIS, 2012, p.13). A celebridade seria, então, a transformação 

“em aspecto da individualização da fama” (INGLIS, 2012, p.13). 

 

A relação de poder nesse contexto se expressa, cada dia mais, em forma de espetáculo, o 

que nos leva a resgatar a sempre atual reflexão sobre as sociedades que se estruturam a 

partir da espetacularização do cotidiano: “toda a vida das sociedades nas quais reinam as 

modernas condições de produção, se apresenta como uma imensa acumulação de 

espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 

1997, p.13). 

 

O poder do espetáculo, tão essencialmente unitário, centralizador pela 

força das coisas e de espírito perfeitamente despótico, costuma ficar 

indignado quando vê constituir-se, sob seu reino, uma política-espetáculo, 

uma justiça-espetáculo, uma medicina-espetáculo, ou outros tantos 

surpreendentes excessos midiáticos. O espetáculo nada mais seria que o 

exagero da mídia, cuja natureza, indiscutivelmente boa, visto que serve 

para comunicar, pode às vezes chegar a excessos. Frequentemente, os 

donos da sociedade declaram-se mal servidos por seus empregados 

midiáticos; mais ainda, censuram a plebe de espectadores pela tendência 

de entregar-se sem reservas, e quase bestialmente, aos prazeres da mídia. 

Assim, por trás de uma infinidade de pseudodivergências midiáticas, fica 

dissimulado o que é exatamente o oposto: o resultado de uma 

convergência espetacular buscada com muita tenacidade. Assim como a 

lógica da mercadoria predomina sobre as diversas ambições 
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concorrenciais de todos os comerciantes, ou como a lógica da guerra 

predomina sobre as frequentes modificações do armamento, também a 

rigorosa lógica do espetáculo comanda em toda parte as exuberantes e 

diversas extravagâncias da mídia. (DEBORD, 1997, p.171) 

 

As celebridades surgem, nesse contexto, como um fenômeno de cultura possível a partir 

do crescente acesso popular aos meios de comunicação, especificamente, no caso deste 

estudo, à televisão aberta. Como a televisão veicula valores e mensagens a partir de sua 

relação com a imagem, o corpo ganha aqui especial destaque. É a maximização da 

estratégia do uso do corpo e dos valores relacionados a ele, com o intuito de construir uma 

comunicação uníssona e homogênea, para melhor funcionamento dos meios. As 

celebridades seriam personagens de um espetáculo que “não é um conjunto de imagens, 

mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p.14).  

 

Torna-se importante pontuar algumas questões ao adentrarmos no campo do estudo das 

imagens. Dentre elas, é preciso definir que a palavra “imagem”, além de se referir a tudo o 

que compreendemos dentro do campo visual, pode também significar, em sua completude, 

um padrão mental que se utiliza de outras capacidades sensoriais para que haja uma 

completa leitura do que se comunica. 

 

Imagem designa um padrão mental em qualquer modalidade sensorial 

como, por exemplo, uma imagem sonora, uma imagem tátil, a imagem 

de um bem estar. Essas imagens comunicam aspectos das características 

físicas do objeto e podem comunicar também a reação de gostar ou não 

gostar que podemos ter em relação a um objeto, os planos referentes a ele 

que podemos ter ou a rede de relações desse objeto em meio a outros 

objetos. (DAMASIO, 2000, p.24-25) 

 

Trata-se aqui do estudo da relação do corpo com o ambiente em toda a sua complexidade, 

pois esse corpo está mergulhado no ambiente social e atua, junto a ele, com toda a sua 

capacidade sensorial. Nessa relação, o espetáculo aqui apresentado nada mais é do que 

“uma visão de mundo que se objetivou” (DEBORD, 1997, p.14). 

 

Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o 

resultado e o projeto do modo de produção existente. Não é suplemento 

do mundo real, uma decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do 

irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares – 
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informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de 

divertimentos -, o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante 

na sociedade. É a afirmação onipresente da escolha já feita na produção, 

e o consumo que decorre dessa escolha. Forma e conteúdo do espetáculo 

são, de modo idêntico, a justificativa total das condições e dos fins do 

sistema existente (DEBORD, 1997, p.14-15). 

 

É preciso lembrar, nessa relação, que “ações eficazes, requerem imagens eficazes”. 

(DAMÁSIO, 2000, p.42) 

 

Os personagens são indivíduos que se colam aos papéis que exercem de 

modo a encarnar concretamente concepções políticas, crenças morais, 

valores modais de uma sociedade. As pessoas de uma época conduzem-

se, muitas vezes, em relação a certas categorias sociais que encarnam 

modelos de vida. Em torno delas, forma-se um público, e vive-se uma 

série de dramas coletivos. Os personagens seriam, pois, “representantes 

morais de sua cultura e são assim por causa do modo pelo qual as 

concepções metafísicas e morais corporificam por meio deles uma 

existência no mundo histórico” (After virtue. 2ª. ed. University of Notre 

Dame Press, 1984, p.29). As celebridades parecem-nos ser bem e cada 

vez mais, a personagem hegemônica da indústria cultural. (FARACO; 

NERVO; SOARES, 2008, p. 10-11). 

 

Nesse contexto, o “espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, 

como uma parte da sociedade e como instrumento de unificação” (DEBORD,1997, p.14). 

Vê-se, então, que essa relação se torna mais complexa conforme desenhamos e delineamos 

os valores, desejos e ações que cercam a publicitação da imagem e da vida privada do 

indivíduo-celebridade. O espetáculo que envolve essa personagem ganha visibilidade 

social, amparado pelas estruturas de comunicação que o apresentam à sociedade e que nela 

bebem como fonte para espetacularização de expressões advindas do espaço popular. É 

uma via de mão dupla.  

 

O adjetivo “espetacular” só aparece associado a algo de encher os olhos, 

imponente, dramático e ambicioso, no Oxford English Dictionary, em 

1901. Desde então, tem sido vagamente ampliado para compreender 

qualquer evento ou conquista de consequências ou exposição marcantes 

(INGLIS, 2012, p.13). 

 

No Brasil, encontramos, no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, “espetacular” 

como algo que constitui espetáculo, espetaculoso, muito bom, excelente. Espetáculos 
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midiáticos hoje estão ligados a números de consumo ou audiência (no caso da televisão) 

que, por sua vez, estão ligados ao valor financeiro de exposição publicitária em veículos 

de comunicação. Muitas vezes, os personagens principais dessa relação são indivíduos 

comuns que, celebrizados pela ação midiática, passam a ser eles, em sua vida cotidiana, 

foco de interesse comum para os indivíduos coletivizados, que estão expostos à construção 

de mensagens ideológicas, culturais e imagéticas geradas pelos meios de comunicação. 

Aliás, chega-se aqui a um ponto fundamental da reflexão. Se o foco desta pesquisa perpassa 

a discussão sobre a relação da produção cultural (especificamente do teatro) com a 

televisão, vale então destacar as características que merecem especial cuidado na hipótese 

proposta. 

 

Sendo o corpo um estado, a cada momento do fluxo que não cessa de trocas de informação 

com os ambientes, torna-se fácil entender que esse corpo, em contato permanente com a 

cultura, transforma-se e transforma-a a todo o tempo, nas trocas permanentes que se dão 

entre ambos. 

 

Cultura seria um processo cognitivo que teria lugar dentro e fora das 

mentes das pessoas. Seria o processo através do qual as práticas do 

cotidiano cultural emergem. Para Hutchins, o maior componente da 

cultura é o processo cognitivo e a cognição seria, por si mesma, um 

processo cultural. Nesse sentido, todas as coisas que aparecem em uma 

lista de definições de cultura seriam resíduos desse processo – um 

processo adaptativo, acumulando soluções parciais para problemas que 

frequentemente encontramos. Liane Gabora (1997) explica que o que 

está no mundo são informações implementadas que, em algum momento, 

já tiveram existência apenas como um padrão mental. Uma vez no mundo, 

tais informações não param de agir, transformando-se novamente em 

novos padrões mentais e assim por diante (KATZ; GREINER, 2001, 

p.69). 

 

No processo de troca de informações, a imagem tem papel preponderante. Portanto, torna-

se necessário um estudo aprofundado sobre as formas de ligação do sujeito social com as 

imagens postas em seu cotidiano, para entender essa relação. Se é possível compreender 

imagem como um modo de o corpo lidar com a informação que encontra, torna-se possível, 

então, trazermos à pauta de discussão o entendimento da experiência da imitação no 

processo cognitivo do corpo. 
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A imitação tem sido apontada como uma habilidade importante no que 

se refere aos estudos da cultura e vem sendo tratada como um aspecto 

fundamental para a compreensão do trânsito entre as informações que 

estão no mundo e a sua possibilidade de internalização (KATZ; 

GREINER, 2001, p.69). 

 

A imitação envolve um complexo entendimento desse tipo de comportamento, 

compreendendo-o como um processo de escolha: “Quando copiamos uns aos outros, algo 

aparentemente intangível é passado” (KATZ e GREINER, 2001, p.69). 

  

Essa seria uma chave importante para a organização cultural e esse “algo” 

a ser transmitido, um aspecto importante da questão. Há problemas 

relativos ao processamento desses mecanismos. Não sabemos, de fato, 

como algo é copiado e nem tampouco o que é copiado (se o produto, se 

as suas instruções) (KATZ; GREINER, 2001, p.69). 

 

Esclarecer a operação cognitiva da imagem em nossos corpos torna-se aqui importante, 

tendo em vista que a produção de conteúdo para a televisão se faz por um tipo de imagem, 

a visual, estimulando, com a escolha dessa imagem, o processo de imitação que dela deriva. 

A imitação, aqui trabalhada como um comportamento do corpo, adapta-se ao tipo de 

construção imagética com o qual se entra em contato todos os dias, como é o caso do meio 

televisivo. O telespectador contamina-se dela, tende a imitá-la em suas escolhas pessoais. 

E essa contaminação ganha ainda mais força, pois é coletivizada no grupo que tem o mesmo 

tipo de experiência (a de assistir à televisão aberta), fazendo com que todos tendam a 

referendar os mesmos valores propostos. 

 

O psicólogo Edward Lee Thorndike (1898) definiu pela primeira vez a 

imitação como o aprender a fazer um ato através de vê-lo feito. Essa 

proposta era muito próxima da ideia de visualidade, mas, ainda assim, 

importante para diferenciar-se da contaminação e do aprendizado social. 

Segundo Blackmore (1999), contágio é diferente de imitação (KATZ; 

GREINER, 2001, p.70). 

 

Há uma questão importante a esclarecer em torno do uso de conceitos do corpo para lidar 

com fenômenos da comunicação. Para evitar imposturas intelectuais, deve-se atentar para 

o fato de que, para tratar as “ações orgânicas como processos de comunicação, precisam 
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ser arrebanhados conceitos como informação, signo, mídia, representação, evolução, entre 

outros” (KATZ e GREINER, 2001, p.70). É esse tipo de compromisso que nos guia aqui.  

 

As informações do meio se instalam no corpo; o corpo, alterado por elas, 

continua a se relacionar com o meio, mas agora de outra maneira, o que 

o leva a propor novas formas de troca. Meio e corpo se ajustam 

permanentemente num fluxo inestancável de transformações e mudanças 

(KATZ; GREINER, 2001, p.71). 

 

Entendendo o corpo como uma coleção de informações que nunca se fixam, dada a 

complexidade dos fluxos que transitam, circulam, modificam e são modificados e 

distribuídos, “cada tipo de aprendizado traz ao corpo uma rede particular de conexões” 

(KATZ; GREINER, 2001, p.73). No contexto em que vivemos hoje, não há dúvida de que 

os meios de comunicação atuam de maneira poderosa na irrigação dos fluxos de 

informação.  

 

Quando essa informação habita redes distributivas, poderosas como os 

meios de divulgação de massa (televisão, rádio, jornal, net, etc), a 

primeira consequência é a sua proliferação rápida. Sendo o corpo ele 

mesmo uma espécie de mídia, a informação que passa por ele colabora 

com seu design, pois desenha simultaneamente as famílias e suas 

interfaces (KATZ; GREINER, 2001, p.73). 

 

O conceito de corpomídia sintoniza-se com a teoria da evolução de Darwin e pede um 

correto entendimento da adaptação para se ler a evolução. Os que melhor se adaptam, 

tendem a sobreviver.  

 

Os mais capazes de sobreviver e reproduzir transmitem as características 

que o permitem assim funcionar a seus descendentes, e isso provoca a 

evolução dos traços (e não dos seres, como muitos pensam) que mais 

beneficiam o organismo a poder continuar operando dessa maneira 

(KATZ; GREINER, 2001, p.73). 

  

Se entendemos esse corpo complexo como capaz de selecionar, armazenar e transmitir 

informação, o compreenderemos como capaz de se adaptar para transmitir informações e 

valores que o constituem, ou seja, corpo como um “meio para que essa evolução ocorra” 

(KATZ; GREINER, 2001, p.73), um corpo que promove e resulta do que produz sentido 
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no ambiente, em acordos que favorecem a disseminação da informação. O processo de 

contaminação dá-se corpo a corpo no espaço social. 

 

Caso a vida funcione, de fato, de acordo com uma estrutura como esta 

aqui descrita, com o passar do tempo, as trocas permanentes de 

informação tenderiam, quase que como uma consequência natural, a 

borrar as suas próprias delimitações produzindo, então, uma plasticidade 

de fronteiras não controlável. Assim, o fato de as fronteiras estarem muito 

móveis hoje, tanto na ciência, quanto na arte, não passa de um traço 

evolutivo. A compreensão da vida como produto e produtora de uma rede 

inestancável de troca de informações, marca uma diferença básica. Nela, 

a ideia do corpo como mídia, ocupa a posição central. As informações 

estão no mundo, agindo, contaminando e sendo contaminadas (KATZ; 

GREINER, 2001, p.74). 

 

Nesse processo de contaminação, é possível compreendermos a participação da televisão 

aberta no ambiente social como a de uma produtora de discursos e mediadora de relações 

culturais – e nessa produção as imagens visuais terão grande importância.  

 

Desde o princípio, a imagem foi ao mesmo tempo meio de expressão, de 

comunicação e também de adivinhação e iniciação, de encantamento e 

cura. [...] Inclusive seu sentido estético se encontra com frequência 

impregnado de resíduos mágicos ou ameaçado de disfarces do poder 

político ou mercantil. Diante de toda esta longa e pesada carga de 

suspeitas e desqualificações é que abre caminho um novo olhar que, por 

um lado, des-cobre a envergadura atual das hibridações entre visualidade 

e tecnicidade e, por outro, resgata as imagísticas como lugar de uma 

estratégica batalha cultural (MARTIN-BARBEIRO; REY, 1999, p.15-

16). 

 

A imagem construída pelos meios de comunicação na pessoa pública celebrizada vende 

uma série de valores constituídos simbolicamente pela televisão. Nessa complexa relação, 

o indivíduo torna-se uma espécie de moeda de troca nas relações da cultura, mediadas pelo 

mercado. Muitas vezes, a persona publica não desaparece na vida privada. Vera Fajardo 

aponta, pela vivência e experiência pessoal, que esse fato se torna natural no cotidiano da 

personalidade pública e que exemplifica as complexas relações entre o público e o privado: 

 

O Paulo [Betti] hoje não se expõe muito politicamente. Ele já foi muito 

criticado por falar coisas verdadeiras. As pessoas distorcem muitas vezes 

o que é dito e isso é muito ruim. Às vezes, você expõe uma opinião 

porque está entre amigos e aquilo ganha um espaço público, longe do que 



68 

 

realmente foi dito. Isso não é fácil. Eles precisam ter um cuidado o tempo 

todo como se fossem um personagem no espaço público e outro no 

espaço privado. Você é obrigado a ter uma autocensura muito grande, 

porque nunca se sabe como vão utilizar aquilo que você falou 

(FAJARDO, 2013) 

       

1.4. As práticas cotidianas e os números da cultura 

 

Todas essas questões povoam o espaço da cultura, criando relações e tensões que precisam 

ser entendidas para que se torne possível reavaliar as relações entre teatro e televisão e, 

assim, criar na área cultural, ações públicas que respondam aos anseios do cenário 

brasileiro. 

 

O Brasil precisa de uma política pública de incentivo porque se ficar só 

na mão da iniciativa privada não dá. O dinheiro vindo por esta relação é 

o nosso. Somos nós (eu, você, meu marido...) que pagamos imposto que 

estamos dando o dinheiro. A Lei Rouanet é um mecanismo de renúncia 

fiscal. A empresa adianta um imposto que ela iria pagar. O dinheiro não 

é dela. Ela está fazendo marketing em cima de um dinheiro público. E o 

que interessa aos grandes empresários é o retorno da mídia. Se o ator tem 

“nome”, o retorno é mais certo. Se tivermos no elenco um José Mayer, 

um José Wilker ou um Antonio Fagundes, “ok”. Bastava um deles para 

colocarmos na fachada do teatro seu nome associado às marcas. Porém, 

hoje a coisa fica mais complexa ainda... Não é mais somente isso. As 

empresas estão interessadas nos grandes eventos, pois estes grandes 

eventos têm uma visibilidade enorme. Em pouco tempo, eles têm uma 

divulgação imensa. (FAJARDO, 2013) 

 

É preciso atentar para as falas dos artistas e produtores, pois são eles que, estando em 

contato com as áreas de tensão desse cenário, sofrem as pressões impostas ao campo 

cultural no contexto brasileiro atual. É a partir dessas falas e impressões que poderemos 

construir uma leitura que leve em conta as especificidades das práticas cotidianas nos 

cenários analisados (esta pesquisa se detém especificamente apenas em três cidades: São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte). 

 

Em entrevista à autora, Tina Salles destaca as diferenças no cotidiano das temporadas de 

musicais em São Paulo e no Rio de Janeiro, tentando, em sua experiência profissional, 

detectar o que faz com que esses cenários, ao mesmo tempo tão próximos, provoquem 

respostas tão diferentes diante dos mesmos espetáculos: 
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O mercado de São Paulo é uma incógnita. Nem tudo que faz sucesso no 

Rio, faz em São Paulo e vice versa. Fazer sucesso no Rio não é garantia 

para que o seu espetáculo funcione em São Paulo. A gente já teve casos 

de espetáculos que foram médios no Rio e muito bem em São Paulo e 

também tivemos o contrário. O que eu acho é que o público de São Paulo 

está habituado e mais acostumado a assistir grandes produções. Talvez 

por causa da existência da Time for Fun e do Teatro Abril [atual Renault] 

que produzem grandes musicais que são “cópias” dos musicais de fora 

do Brasil. Talvez em São Paulo seja mais difícil de fazer que esse público 

se deslumbre com os espetáculos. Também acredito que em São Paulo o 

público seja um pouco mais sofisticado do que no Rio em relação ao nível 

de exigência, justamente por causa de estar habituado a uma certa 

tradição de assistir a estes grandes espetáculos (SALLES, 2013)12. 

 

Segundo dados do site do Ministério da Cultura, há, no eixo Rio-São Paulo, 685 salas de 

teatro. Esse número pode ser bem maior, se considerarmos que existem muitas salas 

informais que não são contabilizadas pelo Ministério ou por secretarias da cultura. Ainda, 

segundo o mesmo site, a Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (APTR) 

aponta que havia 101 peças em cartaz na cidade, em 2011. Já a Associação de Produtores 

de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo (APETESP) aponta no mesmo ano, 650 

espetáculos em cartaz em São Paulo. Em Belo Horizonte, não há números exatos 

divulgados. 

 

Há outros números relevantes nessa análise. Pela base nacional de proponentes na Lei 

Rouanet, é possível encontrar o número de 14.853 produtores que apresentaram projetos 

no Ministério da Cultura, entre 2007 e 2011. Esses dados foram levantados em pesquisa e 

apresentados por meio da publicação do Panorama Setorial da Cultura Brasileira – 

2011/2012, coordenado por Gisele Jordão e Renata R. Allucci (projeto realizado com o 

apoio da Lei Rouanet e o patrocínio da Cia.Vale). 

 

É possível ainda verificar, em levantamento apresentado pelo próprio Ministério da Cultura 

e apresentado em palestra proferida pelo então Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, 

Henilton Menezes, que a diferença entre projetos aprovados (para serem captados) e 

projetos efetivamente captados (ou seja, que conseguiram patrocínio) é de mais de 50%. 

                                                 
12 Informação verbal concedida por Tina Salles em outubro de 2013 em entrevista. 
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Em 2011, tivemos 7.887 projetos aprovados pelo Ministério da Cultura pela Lei Rouanet. 

Destes, apenas 3.505 projetos foram efetivamente captados. No ano seguinte, em 2012, 

tivemos 6.347 projetos aprovados e, destes, apenas 52% (3.300 projetos) captados, o que 

equivale a um montante de R$ 1.251.704.800,15 (ficando o Sudeste com 

R$ 1.013.727.341,90). Somente as artes cênicas ficaram com R$ 347.185.067,00 do valor 

total de projetos captados. Esses dados apontam para uma outra questão inquietante, que é 

a distribuição de recursos entre Estados da Federação. Enquanto os três maiores captadores 

são São Paulo, que detém 44,40% da verba destinada para a Lei Rouanet, Rio de Janeiro 

com 26,04% e Minas Gerais com 10,03% dessa verba, Roraima arrecada apenas 0,01% dos 

recursos por meio da Lei Rouanet. 

 

A partir do cenário apresentado, torna-se, então, necessário produzir reflexões que 

contribuam para chegar a um denominador comum que responda às reais necessidades dos 

produtores culturais em relação ao mercado e às políticas públicas de cultura.   
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CAPÍTULO 2 – As políticas públicas no Brasil 

 

2.1. História das políticas públicas de cultura no Brasil 

 

Desde o período colonial, arte e política andaram juntas na configuração da cena social do 

País. Isso não foi uma invenção nossa, tampouco dos portugueses que aqui chegaram nos 

idos do século XVI. É antiga essa associação, mas o que nos importa, neste momento, é 

delinear os caminhos desse encontro entre arte, cultura, política e ação social, encontro este 

que vai dar base para o desenvolvimento do que convencionamos chamar de políticas 

públicas de cultura. 

 

Durante a colonização, padres jesuítas utilizaram-se da música e do teatro para o processo 

de catequização dos índios. Isso se deu porque em dado momento se percebeu que aos 

índios pouco interessavam os sermões e ritos religiosos de origem católica. Era preciso 

ensinar a eles por meio de outros tipos de signos que atraíssem a sua atenção, mesmo com 

a barreira da língua sendo vencida (os jesuítas logo aprenderam a língua tupi). Não por 

outro motivo, as primeiras peças de teatro que encontramos no Brasil, são de autoria do 

jesuíta, declarado santo em 2014, Pe. José de Anchieta (algumas escritas inclusive na 

língua tupi). João Roberto Faria, em “História do Teatro Brasileiro” diz que alguns 

historiadores chegaram a “enumerar 25 espetáculos, incluindo-se neles peças e simples 

diálogos, montados pelos jesuítas” (FARIA, 2012, p.21).  

 

O primeiro objetivo de Anchieta era a cristianização das populações 

indígenas e, para isso, não só aprendeu tupi, como também redigiu a 

primeira gramática de uma língua nativa brasileira. Comunicador 

habilíssimo, Anchieta usou o teatro, forma didática apta a conquistar 

corações e mentes, para disseminar o universo que sonhava criar. Sua 

obra teatral é variada, dado seu objetivo, e em nada se mostra tão bom 

comunicador quanto no uso que fez das quatro línguas que dominava – 

português, espanhol, latim e tupi – na elaboração de suas peças: para os 

índios, escreveu pequenos autos de ação objetiva e pensamento fácil, em 

tupi, usando com habilidade nomes usados por tribos inimigas, para 

identificar diabos ou elementos do mal. Em latim, ficavam as peças 

restritas a cerimônias e comemorações dos próprios religiosos, ou para 

os alunos mais avançados dos colégios e seminários; para o comum dos 

gentios vinham os autos sacramentais, em português e espanhol, nos 

quais não só a língua era diferente, mas também, ele não hesitava em criar 
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tramas complexas, de moralidades, plenas de personagens alegóricos, 

que pediam maior capacidade de compreensão (HELIODORA, 2013, 

p.369-370). 

 

Porém, data do século XIX, mais precisamente de 1808, um dos fatos mais significativos 

da história dos primeiros séculos do Brasil: a chegada da Família Real. 

 

A presença da corte em terras americanas é daqueles acontecimentos 

históricos que, como poucos, marcaram uma ruptura indiscutível: dali em 

diante, tudo seria diferente. E foi (GRINBERG; SALLES, 2009, p.11). 

 

D. João VI e sua corte vieram ao Brasil fugidos das investidas francesas (que, capitaneadas 

por Napoleão, vinham conquistando terras por toda a Europa e batiam à porta de Portugal). 

Um rei só poderia ser destituído do trono, caso os invasores o encontrassem nas terras 

conquistadas. Com a invasão francesa em 1807, em uma estratégia inédita na história das 

colônias e dos colonizadores, a corte portuguesa deixou o país e se instalou em sua colônia 

latino-americana, o Brasil.  

 

A partida da corte não foi sossegada e os relatos insistem na tensão 

instalada em Lisboa. Não havia consenso sobre o significado dessa 

estratégia militar diplomática e política. De um lado, D. João pareceu 

covarde por abandonar seu reino; por outro, foi cumprimentado como 

grande estrategista que não perdeu a realeza, como se depreende da 

leitura da Gazeta do Rio de Janeiro, do Correio Brasiliense, das peças 

teatrais encenadas entre 1810 e 1818, e em escritos portugueses ou na 

iconografia (SCHIAVINATTO, 2009, p.68). 

 

Com a Família Real chegaria também parte do acervo que daria origem à atual Biblioteca 

Nacional (que possui sede inaugurada em 1811, na cidade do Rio de Janeiro) e ao primeiro 

jornal impresso oficial da colônia (a Gazeta do Rio de Janeiro, inaugurado ainda em 1808). 

Data de 1810 um decreto assinado por D. João VI em que este reconhece a necessidade de 

construir “teatros decentes” para que a nobreza pudesse se divertir. D. João VI inaugurou 

também a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios em 1816 e patrocinou, ainda no mesmo 

ano, a vinda da Missão Artística Francesa. Já em 1818 criou o Museu Nacional e, na mesma 

época, o Arquivo Nacional.  

 

Nos anos seguintes, houve ainda uma série de ações de Mecenato em que artistas brasileiros 
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foram pagos pelo governo para estudarem nas academias de pintura europeias. Era a época 

da valorização das Belas Artes, de origem europeia e de padrão erudito. A cultura popular 

foi então colocada como algo de menor importância e que não valia a atenção do governo. 

Esse fato se dá porque a cultura popular era fruto de uma mestiçagem de raças de origem 

indígena e africana. Esses primeiros anos se configuraram com a forte presença do Estado 

mediando e financiando a produção cultural brasileira. Estão aí as bases históricas da ação 

do Estado diante do contexto cultural, foco desta pesquisa. 

 

Data do século XX, mais especificamente da década de 1920, uma primeira mudança de 

eixo diante da valorização de traços da cultura brasileira em um cenário absolutamente 

dominado pelos ideais europeus e mais especificamente pelo gosto francês diante da 

expressão artística e das chamadas Belas Artes. O crescimento das cidades, o 

desenvolvimento industrial e a presença forte de imigrantes nos centros urbanos 

configuraram um ambiente propício para o surgimento de uma nova lógica cultural. É nesse 

cenário que despontam as primeiras propostas modernistas, já com um forte olhar para uma 

arte mestiça e plural. O Estado, nesse momento e nos anos que se seguem (principalmente 

durante a década de 30, sob o governo de Getúlio Vargas) assumiu uma postura 

nacionalista fortemente autoritária, principalmente a partir da criação do Estado Novo 

(1937), valorizando o folclore e a cultura popular brasileira, mas exercendo forte controle 

ideológico sobre as criações artísticas do período. 

 

Nesse tempo, ganhou evidência a figura de Mario de Andrade, personagem forte no 

contexto dos primeiros anos de uma ação pública de valorização e preservação da cultura.  

 

Mario de Andrade serviu de elo entre vários intelectuais modernistas de 

todo o país através de seus contatos pessoais, viagens e correspondências. 

De formação católica, professor do Conservatório de Música de São 

Paulo, poeta e romancista, contista, cronista, etnógrafo, Mario de 

Andrade assumiu, em meados da década de 30, no governo de Armando 

Sales de Oliveira, do Partido Democrático, a direção do Departamento de 

Cultura da Prefeitura de São Paulo (FONSECA, 2009, p.84). 

 

Em 1935, ao assumir a Diretoria do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, 

passou a ser considerado o primeiro gestor de política pública do Brasil. Foi durante sua 
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gestão junto à Prefeitura de São Paulo que Mario de Andrade criou inúmeras bibliotecas e 

casas de cultura. Dois projetos foram considerados pioneiros na sua administração: a 

biblioteca circulante e a missão de pesquisa folclórica. 

 

Entre 1935 e 1937, Mario de Andrade foi convidado pelo Ministério da Educação e Saúde, 

a formular, com Rodrigo de Melo Franco, o anteprojeto para implantação do SPHAN 

(Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), atual IPHAN (Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

 

No documento elaborado pelo modernista, caberia ao Serviço de 

Patrimônio determinar e organizar o tombamento, sugerir a conservação 

e defesa, determinar a conservação e restauração, sugerir aquisição e 

fazer os serviços de publicidade necessários para a propagação e o 

conhecimento do patrimônio artístico nacional. O documento delimitava 

as obras de arte patrimoniais a partir de oito categorias de arte: 

arqueologia, ameríndia, popular, histórica, erudita nacional, erudita 

estrangeira, aplicadas nacionais e aplicadas estrangeiras. Na categoria 

popular, por exemplo, ele previa o tombamento de objetos (cerâmica, 

indumentária, etc.), monumentos (arquitetura popular, cruzeiros, capelas, 

etc.), paisagens (como vilarejos lacustres da Amazônia ou morros do Rio 

de Janeiro, etc.) e folclore (música, contos, lendas, culinária, superstições, 

etc.). As obras tombadas deveriam ser registradas em quatro livros de 

tombo. O projeto também previa a criação de quatro museus onde seriam 

expostas as coleções de arte correspondentes a cada um dos livros de 

tombo (CALABRE, 2009, p.21). 

 

Outro fato interessante é a criação da primeira revista que se propunha a discutir a relação 

entre política e cultura. Intitulada “Cultura Política”, ela foi desde sua primeira publicação, 

em 1941, um braço de ação do Estado Novo na procura da criação de uma cultura 

hegemônica e homogênea para o País. 

 

A relação entre cultura e política era o principal tema da revista de mesmo 

nome (Cultura Política), veículo de ideologia do Estado Novo no meio 

intelectual. A revista era dirigida por Almir de Andrade, em cuja obra as 

tradições culturais brasileiras eram invocadas para legitimar o regime 

(FONSECA, 2009, p.86). 

 

Nesse contexto, torna-se forte a presença de Ciccillo Matarazzo, filho de família italiana, 

que tem sua história misturada com a do desenvolvimento da cidade de São Paulo na 
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primeira metade da década de 20. Ciccillo ficou conhecido como grande mecenas das artes 

e foi o responsável, entre outras ações, por fundar, em 1948, o Museu de Arte Moderna de 

São Paulo (MAM) e, em 1951, promover a primeira edição da Bienal de Artes de São Paulo. 

 

Após a segunda guerra, com o fim do Estado Novo (em 1945) e a criação do novo 

Ministério da Educação, o rádio e a televisão ganharam um importante papel na divulgação 

da produção musical brasileira e na criação, produção e veiculação das telenovelas, que 

viriam a ser produto de primeira linha na exportação cultural. A partir dos anos 1960, com 

o protagonismo de meios de comunicação como o rádio e a televisão, a produção artística 

brasileira passou a ter um alcance de público jamais visto na história da arte do País. 

 

As décadas de 1950 e 1960, mesmo com o advento do Golpe Militar no País a partir de 

1964 (que se estendeu até meados de 1985), tornaram-se representativas para a cultura 

brasileira que se desenvolveu por meio do teatro político e de resistência, do cinema (dentre 

outros movimentos, destacava-se o Cinema Novo), da música (com a bossa nova, a MPB, 

a música de protesto, a jovem guarda e o tropicalismo), da arquitetura (com o 

desenvolvimento dos projetos modernistas de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa e que tem 

como marco a fundação de Brasília, em 1960) e da literatura regionalista de Guimarães 

Rosa e João Cabral de Melo Neto, entre outros. Nesse cenário, torna-se interessante uma 

reflexão sobre a postura artística (e política) de indivíduos e grupos de resistência, tal qual 

propõe Augusto Boal: 

 

Os que pretendem separar o teatro da política pretendem conduzir-nos ao 

erro – e essa é uma atitude política. [...] O teatro é uma arma. Uma arma 

muito eficiente. Por isso, é necessário lutar por ele. Por isso, as classes 

dominantes permanentemente tentam apropriar-se do teatro e utilizá-lo 

como instrumento de dominação. Ao fazê-lo, modificam o próprio 

conceito do que seja o “teatro”. Mas o teatro pode igualmente ser uma 

arma de libertação. Para isso, é necessário criar as formas teatrais 

correspondentes. É necessário transformar (BOAL, 2013, p.13). 

 

De 1974 a 1978, durante o governo de Ernesto Geisel, Ney Braga, então senador, assumiu 

o Ministério da Educação. Nesse período, destacou-se por propor e publicar o documento 

“Políticas Nacionais de Cultura”, em que retomou diversas diretrizes já discutidas em 
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administrações anteriores e que objetivavam a criação de um plano de ação cultural. Dentre 

elas, criou o Concine (que tinha por objetivo assessorar o Ministério na criação de políticas 

para o cinema brasileiro, assim como fiscalizar as atividades cinematográficas), a Funarte 

e o Conselho Nacional de Direitos Autorais, entre outros.  

 

A Secretaria de Assuntos Culturais, criada no Ministério da Educação e Cultura também 

durante os anos da Ditadura (mais especificamente em 1979), foi transformada em 

Secretaria da Cultura em 1981, por Aloísio Magalhães. Foi nesse período que começaram 

a se configurar as bases do que viriam a ser as primeiras legislações no campo das políticas 

culturais.  

 

Em 1985 foi criado, finalmente, o Ministério da Cultura. A ideia era que o Governo Federal, 

no processo de retomada da democracia, deveria assumir a coordenação das ações de 

política cultural do País. O Ministério da Cultura incorporou uma série de instituições 

culturais que funcionavam de forma autônoma antes de sua criação: a Biblioteca Nacional, 

a Casa de Rui Barbosa, o Museu Nacional de Belas Artes, a Funarte e o IPHAN (todos 

com sede na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital do País).  

 

No ano seguinte, em 1986, foi promulgada a Lei nº 7.505/86, conhecida popularmente 

como Lei Sarney (nome do então Presidente da República). A Lei Sarney, criada nas 

mesmas bases da atual Lei Rouanet, objetivava dar apoio a projetos culturais por 

patrocínios captados junto à iniciativa privada. Ela funcionou de forma insípida até a sua 

revogação, em 1990, quando o então presidente Fernando Collor de Melo decretou o fim 

do Ministério da Cultura e da Embrafilme (empresa estatal brasileira produtora e 

distribuidora de filmes, criada em 1969). Fato relevante e significativo é que a primeira lei 

de incentivo à cultura do Brasil (a Lei Sarney) foi criada antes mesmo da promulgação da 

Constituição Federal Brasileira (que data de 1988). 

 

Em 1991, foi aprovada a Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91), que leva o nome do então 

Secretário de Cultura, Sergio Paulo Rouanet. Também é significativa a informação de que, 

hoje, Rouanet (diplomata, filósofo, tradutor, ensaísta e membro da Academia Brasileira de 
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Letras) afirma, sempre que indagado, não mais falar sobre a Lei Rouanet e não dar 

declarações sobre qualquer assunto relacionado a políticas públicas de cultura. Segundo o 

jornal O Estado de São Paulo: “por desconhecer os seus desdobramentos atuais e as várias 

tentativas que vêm sendo feitas para modifica-la”. A proposta de criação da Lei Rouanet 

era organizar um sistema de financiamento à cultura apoiado em três braços: o Mecenato, 

o Fundo Nacional de Cultura e o FICART (Fundo de Investimento Cultural e Artístico), 

porém, no decorrer dos anos de sua existência, o Mecenato (que conta com o apoio da 

iniciativa privada) ganhou força e importância tamanha que se tornou o principal braço de 

atuação do Ministério da Cultura até o início dos anos 2000, quando o então Ministro 

Gilberto Gil, assumindo a Pasta da Cultura, propôs uma série de mudanças nos rumos das 

ações do órgão federal. 

 

Em 1993, foi aprovada a Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685/93), também em vigor até os 

dias de hoje, e que regula as questões acerca do financiamento para os processos de 

produção e exibição de obras cinematográficas 

 

2.2. A Lei Rouanet e as outras ações do Ministério da Cultura 

 

2.2.1. O Mecenato como política pública de cultura 

 

Torna-se importante salientar a diferença conceitual entre política cultural e política 

pública de cultura. Política cultural “é mais que a soma de políticas setoriais (arte, educação 

artística, patrimônio etc.), pois está assentada sobre um esforço de articulação de todos os 

agentes que intervêm no campo cultural – seja na área pública seja na privada” (NIVÓN 

apud. CALABRE, 2009, p.10). Já a ação de Estado que se constitui em política pública, 

por sua vez, “trata da escolha de diretrizes gerais, que têm uma ação, e estão direcionadas 

para o futuro, cuja responsabilidade é predominantemente de órgãos governamentais” 

(SIMIS, 2007, p.133). 

 

A relação entre o Estado e a cultura é milenar, entretanto é 

contemporâneo o olhar do Estado sobre a cultura como uma área que 

deva ser tratada sob a ótica das políticas públicas. As políticas culturais, 
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dentro da esfera pública, devem obedecer à mesma lógica de elaboração 

que rege o conjunto das políticas públicas. Estas, de maneira sintética, 

podem ser definidas como resultado das atividades políticas – que 

envolvem diferentes agentes e, assim, necessitam de alocação de recursos 

de natureza diversa, e possuem caráter normativo e ordenador 

(CALABRE, 2009, p.9). 

 

A Lei Rouanet é, sem dúvida, a principal lei de incentivo da história da gestão pública de 

cultura de nosso País. Foram várias as alterações em seu texto original no decorrer desses 

23 anos de existência. Tantos foram os decretos e as medidas provisórias, que podemos 

nos aventurar a dizer que o que se manteve igual, desde a sua criação, foi apenas a sua 

estrutura base, que é o “esqueleto” do sistema pensado e desenvolvido pelo então 

Secretário da Cultura da Presidência da República, Sérgio Paulo Rouanet.  

 

Os incentivos fiscais são soluções criadas pelos governos para o estímulo 

de determinados setores de interesse estratégico da economia. Sempre 

que há necessidade de investimento maciço em determinado setor, cria-

se um estímulo tributário para que recursos sejam canalizados para o 

segmento específico (CESNIK, 2012, p.1). 

 

A Lei Sarney foi a primeira lei de incentivo à cultura que seguia a lógica dos incentivos 

fiscais, ou seja, oferecia descontos no imposto de renda para o investidor privado. Porém, 

seu sistema de controle de proponentes e projetos foi apontado como muito frágil, o que 

fez com que essa lei se tornasse, pouco a pouco, desacreditada. Não se sabia qual era o 

resultado do investimento de dinheiro público advindo das escolhas da iniciativa privada 

para apoio a projetos culturais. 

 

Sua sistemática, pautada no simples cadastramento do proponente, deu 

margem a uma sequência de fraudes que, ainda hoje, leva ao 

desconhecimento do destino dos recursos desse período. O professor José 

Álvaro Moisés menciona, em artigo publicado no livro Um olhar sobre 

a cultura brasileira, que foram investidos R$ 110 milhões em quatro 

anos, sem saber ao certo em quê. Existem outras fontes que falam em 

R$ 450 milhões (CESNIK, 2012, p.4). 

 

Tendo por base a Lei Sarney (Lei nº 7.505/86), a Rouanet tinha por objetivo instituir um 

programa nacional de apoio à cultura (o PRONAC) que teria como eixos de sustentação 

três mecanismos distintos: o Mecenato, o FNC (Fundo Nacional de Cultura) e o FICART 
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(Fundos de Investimento Cultural e Artístico). Mais adiante falaremos sobre o FNC e o 

FICART que no decorrer da história da Lei Rouanet, assumiram papel coadjuvante na 

pauta das políticas públicas de cultura. 

 

A partir da experiência da lei anterior, a Rouanet foi cuidadosamente pensada em seu 

sistema de cadastramento de projetos e proponentes e, desde o início, teve um melhor 

funcionamento diante da proposta de gestão de seus mecanismos. Mas foi a partir do 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso que esse sistema de incentivo fiscal e 

financiamento da cultura ganhou protagonismo dentro do Ministério, assumido, em 1995, 

por Francisco Weffort. Começava a se configurar aí um sistema de gestão da cultura 

identificado com as ideias neoliberais fortemente representadas pelo distanciamento do 

Estado nas escolhas da sociedade (aqui representada pela iniciativa privada), diante das 

expressões culturais a serem incentivadas.  

 

Os recursos oriundos da renúncia fiscal prevista pela lei são públicos, são 

parte do imposto de renda devido pelas empresas ao governo. A maneira 

pela qual foi tratada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, a lei 

terminava por permitir que o setor privado decidisse individualmente 

onde esses recursos seriam investidos (CALABRE, 2010, p.19). 

 

Já Weffort, no livro “Um olhar sobre a cultura brasileira”, publicado em 1998 pela 

Associação de Amigos da FUNARTE, defende que “no tocante às empresas privadas, 

desde o início, o governo trabalhou por uma maior abertura na aplicação das leis de 

incentivo, submetidas a reformas que facilitaram o seu uso pelo público” (WEFFORT, 

1998, p.17). 

 

São várias as questões a serem colocadas em pauta quando o assunto são os benefícios e 

os malefícios proporcionados pelo protagonismo da Lei Rouanet como ação de política 

pública de cultura nesses 23 anos de existência. A questão chave é que um mecanismo de 

incentivo fiscal nos moldes da Rouanet não é, em si, ruim para o cenário cultural. O 

problema se configura quando um mecanismo, que deveria ser uma das várias ações de 

política pública, se torna a única representação significativa da gestão da cultura por parte 

do Governo. Sobre isso, Lia Calabre destaca que: 
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O governo não elaborou propostas, planos ou diretrizes de gestão pública 

para o campo da cultura. Tal fato nos permite afirmar que as leis de 

incentivo tornaram-se a política cultural do Ministério da Cultura na 

gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso e do ministro Francisco 

Weffort (CALABRE, 2010, p.20) 

 

Algumas questões, presentes atualmente nas discussões sobre os caminhos futuros das 

políticas públicas de cultura, já aparecem na fala do próprio Ministro Francisco Weffort 

em 1998, dentre elas, a questão da necessidade de descentralização dos recursos (ponto 

fundamental nas discussões atuais sobre a nova lei de incentivo à cultura, a Procultura). 

 

Um ponto a merecer maior atenção é o da concentração dos recursos do 

mecenato, captados nos termos da Lei Federal da Cultura, na região 

Sudeste do país, com maior peso no eixo Rio-São Paulo. Uma tendência 

à concentração de recursos que permanece, não obstante os esforços para 

ampliar os benefícios para outras regiões, contrariando uma visível 

propensão da cultura brasileira a uma diversidade que se expande para 

todo o país (WEFFORT, 1998, p.22). 

 

Outro ponto importante a ser pensado diz respeito a certa tendência a reduzir a 

compreensão do campo cultural a atividades pontuais de entretenimento e a Lei Rouanet, 

dentro das propostas de incentivo via Mecenato, reforça esse tipo de olhar. A cultura do 

evento se sobrepõe a uma ideia mais ampla de ação cultural e passa então a ser 

compreendida como uma ação que deve, ao final, gerar necessariamente um produto 

cultural, tornando essa a forma padrão de medir o valor de um projeto. 

 

Típico dos nossos desequilíbrios é que o Brasil das grandes cidades cria 

novas demandas culturais num ritmo muito mais rápido do que o da 

ampliação das nossas pequenas estruturas de produção e, sobretudo, de 

distribuição. Em todo caso, nem tudo são problemas, pois algumas 

soluções também se apresentam. E a distribuição de livros, em alguns 

casos de CDs, acompanhando a venda de jornais e revistas do Rio e de 

São Paulo, mostra que temos na área uma extraordinária demanda 

potencial. O Brasil é, de fato, um imenso mercado para os produtos da 

cultura [...] (WEFFORT, 1998, p.23). 

 

Outra questão que vemos refletida nas escolhas do campo das políticas públicas de cultura, 

é a tradição da não continuidade, que pode ser percebida também pelo número expressivo 
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de Ministros da Cultura que tivemos desde a redemocratização do Brasil, em 1985. 

Passaram pela pasta da cultura, 17 ministros desde o governo Sarney, sendo 11 deles 

durante o período de existência da Lei Rouanet (de 1991 aos dias atuais). 

 

Ao revisitarmos, mesmo que superficialmente, as ações do Estado no 

âmbito da cultura, nessas últimas quatro décadas, verificaremos uma 

série de iniciativas na direção da elaboração de linhas de atuação política 

que inúmeras vezes foram abandonadas e retomadas com pequenas 

alterações por governos que se seguiram. Esse processo de eterno 

recomeçar, de experiências que poucos rastros deixaram, de ausência de 

registros, de pouca sistematicidade nas ações, gerou alguns efeitos 

perversos, com grandes desperdícios de recursos financeiros e humanos 

(CALABRE, 2010, p.20-21). 

 

A própria Lei Rouanet, ao longo dos 23 anos de existência, passou por várias reformulações 

que modificaram profundamente a sua forma de relação com o meio cultural. Dentre os 

mecanismos utilizados para oficializar tais modificações, destacamos a Lei nº 9.874/99, o 

Decreto nº 5.761/06, as diversas Medidas Provisórias e Instruções Normativas. 

 

Basicamente a forma de funcionamento da lei pelo Mecenato, braço forte do sistema de 

incentivo fiscal, responde a uma lógica simples. Formula-se um projeto de caráter cultural 

que pode ser proposto por pessoas físicas e jurídicas (com ou sem fins lucrativos). Vale 

ressaltar o número absolutamente desigual de propostas captadas por pessoas físicas em 

relação a propostas apresentadas por pessoas jurídicas. Os números mostram o 

desequilíbrio da balança quando vemos que em 2012, por exemplo, do total de 3.398 

projetos captados (que somam o valor de R$ 1.230.140.075,39) apenas 489 projetos eram 

de proponência de pessoas físicas e somavam o montante de apenas R$ 40.874.112,14 do 

total.  

 

O projeto é inscrito no sistema online SALIC (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à 

Cultura) e passa por um processo de análise realizado por pareceristas até a sua aprovação 

e posterior publicação no Diário Oficial. Com o projeto aprovado, o proponente pode então 

procurar apoio financeiro junto à iniciativa privada, que tem total liberdade de escolha 

diante dos projetos apresentados. A escolha pelas empresas se dá, em geral, a partir de seus 

interesses comerciais e de comunicação. O projeto cultural é compreendido como parte de 
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uma estratégia de marketing da empresa. O ato de apoiar financeiramente um projeto é 

atualmente chamado de marketing cultural. Nessa lógica, o peso cultural da proposta perde 

valor mediante questões de visibilidade e capacidade de gerar resultados como produto 

cultural e de ação comunicacional. E, como diz Danilo Santos de Miranda (diretor regional 

do Sesc São Paulo) no prefácio da obra “Cultura Neoliberal”, de Cristiane Olivieri, “As 

políticas culturais ainda estão deslocadas para um patamar secundário, quase acessório...” 

(OLIVIERI, 2004, p.10). Como bem disse Celso Frateschi, ator, diretor, produtor, gestor e 

ex-secretário de cultura das cidades de São Paulo e Santo André, em aula proferida no 

Teatro Ágora (fundado por ele e pelo também ator e diretor Roberto Lage em 1996, no 

bairro da Bela Vista, em São Paulo): “o sistema atual de financiamento privilegia a 

produção e não a relação com o público”. Celso Frateschi também mantém, no Teatro 

Ágora, um grupo de pesquisa intitulado Motim (Movimento de Teatro Independente), que 

se propõe a pensar questões acerca do campo das políticas públicas de cultura. 

 

Esse é um dos fatores nocivos do tipo de política cultural que tem no Mecenato o ponto de 

maior vigor. A dimensão dessa violenta ação de política neoliberal só pôde ser percebida 

no decorrer dos anos. A cultura passou a ser vista como produto. E o conceito de produto 

traz a necessidade de gerar lucro, pois é peça fundamental para o funcionamento de uma 

lógica econômica pautada no mercado e na acumulação de capital. O valor desse sistema 

de produção está amplamente arraigado na lógica atual do setor cultural, o que faz com que 

Weffort, mesmo afirmando que a finalidade da cultura não seria o mercado, destaque a 

potência do país como mercado consumidor quando afirma que: 

 

A finalidade da cultura não é o mercado mas a formação plena da 

identidade das pessoas e o enriquecimento da sensibilidade humana. A 

cultura vale em si mesma. Eis um princípio nunca esquecido no governo 

Fernando Henrique. E isso quer dizer, entre outras coisas, que a cultura 

é, como a educação, um dever do Estado. Há que reconhecer, apesar disso 

e talvez por isso mesmo, que nós somos um amplo mercado consumidor 

de cultura e que a cultura que necessitamos e que não pudermos produzir 

nós temos que importar (WEFFORT, 1998, p. 25). 

 

A cultura é um campo de conflitos, como qualquer outro campo social. É preciso pensar 

políticas públicas para a cultura de forma continuada, pois a reprodução de ações que visem 
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única e exclusivamente à intervenção pontual, geram uma lógica daquilo que Teixeira 

Coelho definiria simplesmente como “política de evento” (COELHO, 2012, p.321). A 

diferença entre política cultural e de evento está, entre outras coisas, na continuidade da 

ação e na compreensão de que cultura não é (e não deveria ser nunca) um meio, mas um 

fim. 

 

Uma política cultural, em seu sentido específico, deve compreender 

atividades continuadas, que prolonguem seus efeitos no tempo e no 

espaço, mas deve ser capaz de prever intervalos “vazios” a serem 

preenchidos por eventos que, por sua singularidade, têm o poder de 

irrigar, com a força de um impacto de variada natureza, o tecido cultural 

formal (os circuitos estabelecidos de produtores, divulgadores e 

consumidores de cultura) e a constelação informal de produtores e 

consumidores (jovens, amadores, artistas profissionais, espectadores) 

despertados para novas possibilidades e assim por diante (COELHO, 

2012, p.321).  

   

Há ainda outras questões que constantemente são colocadas em debate. Dentre elas, 

questões acerca da interpretação do próprio texto da lei, a começar pelo seu objetivo 

apontado logo no artigo 1º: 

 

Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), 

com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes 

da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; 

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 

brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e 

seus respectivos criadores; 

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 

brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, 

fazer e viver da sociedade brasileira; 

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e 

histórico brasileiro; 

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores 

culturais de outros povos ou nações; 

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, 

formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória; 

IX - priorizar o produto cultural originário do País. (BRASIL. Lei nº 

8.313/91. Art. 1º). 

 

Diante do apresentado nesse artigo, comumente os agentes que se propõem a debater as 
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questões do campo cultural se perguntam: a que um mecanismo como o Mecenato atende 

dessas nove propostas elencadas como objetivos da lei? O livre acesso às fontes da cultura 

e o pleno exercício dos direitos culturais (item I) não são efetivamente alcançados se 

analisarmos questões como a necessidade de adequação do projeto ao mercado para que se 

torne possível a captação de recursos. Basta também analisarmos a tão polêmica questão 

do preço dos ingressos que, em alguns espetáculos de teatro, como no caso dos musicais, 

chegam a custar até R$ 240, 00. Ou seja, não são valores acessíveis para parte significativa 

da população brasileira. A promoção e o estímulo à regionalização da produção cultural, 

com valorização de recursos humanos e conteúdos locais (item II) também não pode ser 

alcançada, na medida em que tratamos diferentes de forma igual, o que tensiona o mercado 

no que diz respeito à concentração de renda em determinado espaço geográfico (como já 

abordado anteriormente) e à viabilização facilitada a projetos de ampla projeção, em 

detrimento de projetos de projeção local/regional. 

 

Sobre a questão apontada de que um dos problemas da Lei Rouanet seria o de, ao obedecer 

aos preceitos constitucionais que nos garantem sermos todos iguais perante a lei, tratar os 

diferentes de forma igual, Henilton Menezes (Secretário de Fomento do Ministério da 

Cultura até início de 2013), em entrevista concedida à autora, destaca um claro exemplo 

da cena cultural contemporânea: 

 

É o que aconteceu recentemente com o Cirque du Soleil. O Cirque du 

Soleil é um caso bem emblemático dentro do sistema. Quando a lei 

enxerga o Cirque, ela não enxerga o Cirque de Soleil, ela enxerga um 

circo apenas. Para a lei não interessa se é o circo de Soleil ou se é o circo 

do seu Zé, lá do interior do Ceará. A lei olha para essas duas coisas, que 

são diferentes, mas as vê de maneira igual e as classifica de maneira igual. 

Só que só tem sentido a lei dar incentivo fiscal ao Cirque de Soleil, que 

é um circo teoricamente auto sustentável, se for para baixar o preço. É o 

que teria acontecido no primeiro momento. Como houve uma polêmica 

enorme em torno disso, o Cirque preferiu não usar mais a Lei Rouanet e 

o Bradesco, o principal patrocinador, resolveu investir sem apoio da lei e 

assim eles podem colocar ingressos a R$ 500,00 ou R$ 800,00. Tem 

quem compre? Tem. Tem público para isso. Para que eu inclua o 

incentivo fiscal dentro do Cirque, tenho que de alguma forma devolver 

isso para a sociedade, seja baixando o preço dos ingressos, seja 

destinando uma parte dos ingressos para distribuição gratuita ou qualquer 

contrapartida social que eles possam dar para justificar o incentivo fiscal 

(MENEZES, 2012). 
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O item III do artigo 1º da Lei Rouanet destaca como objetivo a intenção de apoiar, valorizar 

e difundir o conjunto de manifestações culturais. O item IV discorre sobre a proteção de 

expressões culturais de grupos formadores da sociedade brasileira. O item V destaca a 

necessidade de salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e 

viver da sociedade brasileira. E o item VI fala sobre a preservação de bens de nosso 

patrimônio cultural. Todos esses itens constroem um olhar para a necessidade de 

preservação das manifestações (sejam elas materiais ou imateriais) com o intuito de 

garantir a pluralidade cultural do País, porém em um mecanismo como a Lei Rouanet que 

é essencialmente mediado pela lógica do Mecenato, a homogeneização da cultura com base 

nas expressões que têm como ponto de irradiação de valores sociais os grandes centros 

urbanos (mais especificamente o eixo Rio-São Paulo) ganha maior força diante do mercado 

que em grande parte se relaciona com o campo cultural apenas como suporte midiático e 

publicitário. 

 

Já os itens VII, VIII e IX discorrem sobre valores universais, culturas de outros povos e 

nações e sobre a necessidade de priorizar o produto cultural originário do país. Porém, sob 

a mesma lógica do Mecenato, o campo teatral (foco deste estudo) torna-se um ótimo 

exemplo do desequilíbrio entre o nacional e o estrangeiro, ou entre o local e o global. 

Exemplo disso é o enorme desequilíbrio da balança de investimentos da iniciativa privada 

em espetáculos nacionais e internacionais. No caso dos musicais apresentados no Brasil, 

temos como exemplo, duas grandes montagens da empresa Time For Fun (já apresentada 

anteriormente como uma das três maiores captadoras de recursos do país via Lei Rouanet): 

o “O Rei Leão” e a “A Família Addams”. Segundo artigo “Concentração de verbas públicas 

para musicais divide classe teatral”, de Luiz Felipe Reis e publicado no jornal O Globo de 

14 de janeiro de 2013, com um orçamento de R$ 30 milhões para a montagem paulista e 

remontagem carioca do espetáculo “A Família Addams”, a T4F (Time For Fun) captou, 

por meio da Lei Rouanet, R$ 11,3 milhões se tornando, até a montagem do espetáculo “O 

Rei Leão”, a produção musical mais cara do País. Já a montagem de “O Rei Leão”, 

desenvolvida para estrear após a conclusão da temporada paulista de “A Família Addams”, 

teve, segundo reportagem de Carolina Giovanelli, intitulada “O campeão da Broadway” e 
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publicada pela revista Veja São Paulo em 22 de março de 2013, orçamento aproximado de 

R$ 50 milhões, e, desse montante, R$ 11,7 milhões foram captados por meio da Lei 

Rouanet. Vale ainda ressaltar outro dado trazido pela mesma reportagem do Jornal O 

Globo: 

 

Apenas como ilustração, vale lembrar que o montante captado (via 

renúncia fiscal) para algumas dessas versões brasileiras da Broadway se 

aproxima do investimento anual em teatro das prefeituras dos dois 

maiores polos teatrais do país, Rio e São Paulo – no Rio, através do Fundo 

de Apoio ao Teatro (FATE), a prefeitura destina R$ 14 milhões para 70 

projetos candidatos, mesmo valor aplicado pelo Fomento da prefeitura 

paulista para cerca de 40 criações (O GLOBO, 2013). 

 

Na contramão desse cenário, podemos apontar a quase impossibilidade de manutenção de 

projetos de pesquisa e apresentações teatrais de grupos e produções independentes que 

estariam essencialmente “abraçadas” pelo Fundo Nacional de Cultura, caso não fosse esse 

tão insipiente no ranking dos investimentos orçamentários do Ministério da Cultura. 

Quando perguntado sobre o protagonismo atual do grande evento na lógica do Mecenato, 

Henilton Menezes, então Secretário de Fomento na época da realização da entrevista 

(2012), concorda afirmando: “Isso que você falou é verdade mesmo. Os grandes eventos 

levam o maior montante. São, se não me engano, 3% dos proponentes que levam 30% dos 

recursos” (MENEZES, 2012). 

 

Hoje, no Brasil, existem duas visões de produção da atividade cultural: o 

interesse público e o interesse privado. A primeira reivindica o papel do 

Estado como protagonista do fomento à produção cultural, segundo a 

Constituição Brasileira e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

seguindo o interesse público de promover cidadania. A segunda vê a 

cultura como indústria ou negócio, porém com os auspícios do Estado. A 

princípio as duas tendências seriam equilibradas por um duplo 

mecanismo: o fundo público e a renúncia fiscal (como consta na Lei 

Rouanet). Todavia, até o momento, somente a renúncia fiscal conquista 

espaço, enquanto o fundo público, além de minguado, é uma incógnita 

no que diz respeito à sua gestão e destinação. Segundo dados do 

Ministério da Cultura, por exemplo, em 2007, foram utilizados cerca de 

R$ 1,2 bilhão pela renúncia fiscal, sendo o orçamento do Ministério de 

cerca de R$ 400 milhões. Isso significa que o mercado cultural está 

aquecido e as atividades culturais de interesse público patinam para 

sobreviver (PIACENTINI, 2009, p.419). 
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Porém, apesar de todas as questões apontadas, é fato que a Lei Rouanet reconfigurou 

positivamente, de certa forma, o cenário cultural no decorrer destas duas décadas. O 

investimento em cultura por parte da iniciativa privada era quase inexistente e 

independentemente das intenções no uso do projeto cultural como estratégia de marketing, 

a movimentação econômica no campo cultural a partir da Lei Rouanet, tornou-se 

expressiva.  

 

A Lei Rouanet movimentou em cinco anos, através de seus dois 

mecanismos – Mecenato e FNC -, o valor total expressivo de 

aproximadamente R$ 1,1 bilhão. Não se pode desprezar esta cifra, nem 

contestar o seu efetivo destino para a área cultural. Ou seja, mesmo que 

com falhas e restrições, a Lei Rouanet tem representado fonte real de 

recursos e exercido o papel de viabilizar parte das produções culturais do 

país. Seus resultados permitem a definição dessas produções viabilizadas, 

bem como a experiência adquirida com os ajustes procedidos no período, 

permite a delimitação e otimização das metas possíveis de serem 

alcançadas com esse instrumento. Desta forma, a análise da experiência 

com este formato de financiamento das produções culturais, muito além 

do que gerar críticas ou aplausos, permite que seja estabelecido o papel 

deste mecanismo, bem como de suas possibilidades e eventuais 

adequações não somente em nível federal, mas também como modelo a 

ser repensado em todas as esferas que adotaram as leis de incentivo como 

forma de canalizar verba para a cultura (OLIVIERI, 2004, p.177) 

 

Conforme apontado, o Fundo Nacional de Cultura, que destina verba orçamentária a fundo 

perdido, seria o braço responsável pela manutenção das expressões e iniciativas culturais 

que não têm forte apelo comercial e, por isso, encontram dificuldades na relação com o 

Mecenato e a iniciativa privada. A necessidade primordial é que projetos apresentados ao 

FNC tenham como proponentes entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. É 

também parte da exigência inicial que o proponente possa comprovar a disponibilidade 

para arcar com 20% do valor do projeto como contrapartida. O FNC pode vir a financiar 

os outros 80% do orçamento apresentado. A verba do FNC vem de diversas fontes, dentre 

elas, recursos do Tesouro Nacional, doações, saldos não utilizados na execução de projetos 

realizados por meio do Mecenato, 3% da arrecadação de loterias federais e similares, entre 

outras. 

 

Já o FICART, conhecido como o terceiro braço da Lei Rouanet, seria um Fundo de 



88 

 

Investimentos para projetos culturais com reconhecido potencial mercadológico. 

Funcionando como uma espécie de financiamento de projetos a juros baixos, o intuito seria 

dar suporte a produções com potencial seguro de retorno financeiro para que pudessem ter 

independência junto ao sistema público de incentivo fiscal, negociando, financiando e 

reaplicando o próprio dinheiro advindo da empresa cultural. Porém, o FICART nunca 

funcionou e é apenas previsto em lei. Quando indagado, em entrevista à autora, sobre o 

porquê de não termos uma ação do Ministério da Cultura que divulgue a existência do 

FICART, Henilton Menezes responde: “Ele não funciona. Ele é um natimorto porque se 

deu 100% para o incentivo fiscal, 100% para o Fundo e nada para o FICART” (MENEZES, 

2012). 

 

É possível apontar, por meio de dados do próprio Ministério da Cultura, um crescimento 

significativo do montante investido em cultura nos últimos anos. Em 2013, o orçamento 

do Ministério da Cultura girava em torno de R$ 3 bilhões que, somados aos 

aproximadamente R$ 2 bilhões movimentados pela Lei Rouanet, fizeram com que o 

Ministério da Cultura administrasse algo em torno de R$ 5 bilhões naquele ano. Se 

comparado a 2010, o orçamento do Minc teve um aumento de 113%, sem a Lei Rouanet 

(ou 83% com ela). Já o Fundo Nacional de Cultura passou de R$ 142 milhões (em 2010) 

para R$ 368 milhões (em 2013), somando um aumento de 159%. 

 

A Lei Rouanet, apesar do cenário de conflitos apontado, é ainda o principal mecanismo de 

apoio à cultura do País e por isso não há como ser defendida única e exclusivamente a sua 

extinção. Apenas se torna essencial e urgente a necessidade de reformular o planejamento 

de políticas públicas para que a lógica do incentivo fiscal não seja dominante, mas que seja 

apenas uma das vias de acesso à viabilização e à fruição cultural. Sobre esse assunto, vale 

destacar a fala de Henilton Menezes, em entrevista à autora: 

 

A gente hoje aprova em projetos três vezes mais do que a capacidade do 

mercado em absorver. Se hoje você for olhar para o cenário, em especial 

Rio e São Paulo, que concentra cerca de 70% dos incentivos da Lei, você 

vai ver que a Lei Rouanet é o principal mecanismo de financiamento do 

que está acontecendo. Os principais equipamentos culturais do país usam 

a Lei Rouanet: museus, centros culturais, institutos e escolas de arte 

utilizam a Lei Rouanet. A maior parte dos patrimônios culturais 
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recuperados nesse país, são recuperados através da Lei Rouanet. Quase 

70% das peças de teatro que você for ver numa página de jornal, utilizam 

a Lei Rouanet. Os grandes eventos catalizadores de vários segmentos, 

como os festivais de cinema, festivais de teatro, feiras literárias que são 

eventos de convergência de vários atores de um mesmo segmento, 

utilizam a Lei Rouanet. A Lei se tornou quase que imprescindível para 

este mercado. Mas isso tem o seu viés inverso, que é o viés da não 

sustentabilidade dos setores e aí a lei se torna um pouco perversa. A 

produção cultural começou a ficar dependente demais desse incentivo. 

Você monta uma peça com incentivo fiscal, mas você não faz um plano 

de continuidade, onde o lucro daquela peça que foi montada com 

incentivo fiscal me possibilite a montagem da próxima, por exemplo. 

Esta deveria ser a lógica. Mas não é isso o que acontece. Eu vou de novo 

ao Governo, buscar mais recurso, para montar a minha peça seguinte. 

Isso cria um círculo vicioso preocupante. A gente está dando incentivo 

fiscal, esse incentivo fiscal está cada vez aumentando mais, mas não há 

um projeto de continuidade na ação. Pelo lado da população isso pode ser 

interessante pois aumenta o acesso à cultura. Mas pelo lado da produção 

cultural, não (MENEZES, 2012). 

 

Também é clara a alteração do cenário cultural a partir do momento em que Gilberto Gil 

assumiu, em 2003, a pasta do Ministério da Cultura, onde permaneceu durante parte da 

gestão do governo Lula (sendo substituído posteriormente por Juca Ferreira). Henilton 

Menezes, em entrevista à autora, destaca que o Ministério da Cultura está atento a essas 

questões que ligam as expressões culturais ao mercado e aponta que: 

 

Há essa dependência da lei por parte do mercado que, de certa forma, 

pode ser um tiro no pé. Quando nós estamos discutindo um novo 

mecanismo para substituir a Lei Rouanet e quando o Ministério instala 

uma nova secretaria (a Secretaria da Economia Criativa) dentro de sua 

estrutura, vai ao encontro disso, buscando a sustentabilidade para a área 

para não deixá-la eternamente dependente do Governo (MENEZES, 

2012). 

 

Em balanço apresentado por Vicente Finageiv Filho, coordenador geral de análises de 

projetos de incentivo fiscal do Ministério da Cultura, em evento realizado no Instituto dos 

Advogados de São Paulo (IASP), em agosto de 2014, é possível quantificar o movimento 

financeiro em quase 23 anos de Lei Rouanet. São dados apresentados por eles: R$ 16 

bilhões captados, 43 mil projetos aprovados e 17 mil projetos em andamento (até 

agosto/2014).  

 



90 

 

Porém, é clara a insatisfação do novo ministro da cultura, Juca Ferreira, com relação à Lei 

Rouanet. Em entrevista concedida recentemente (6/fev/2015) a Fátima Sá e Cristina 

Tardáguila e publicada no jornal O Globo, Juca Ferreira declara que “a Rouanet dá a 

aparência de parceria público-privada, mas é a empresa decidindo onde vai aplicar o 

dinheiro, é a privatização de recursos públicos para construir imagens de empresas, 

algumas delas altamente lucrativas” (O GLOBO, 2015). Ele defende o fortalecimento do 

Fundo Nacional de Cultura, a necessidade urgente de descentralização dos recursos e 

reitera sua intenção em alterar a lei. Seu maior investimento é em programas que atendam 

ao cenário cultural de forma mais equilibrada, abraçando expressões culturais que estão 

historicamente à margem do mercado e possibilitando o acesso à cultura para camadas 

menos privilegiadas da população brasileira. 

 

2.3. Os programas Cultura Viva e Vale Cultura 

 

2.3.1. Cultura Viva 

 

Antonio Albino Canelas Rubim, ex-Secretário de Cultura do Estado da Bahia (2011-2014) 

e professor na UFBA, traz, na introdução da obra Políticas culturais no Governo Lula 

(EDUFBA, 2010), uma citação de Oscar Wilde bastante ilustrativa para iniciar uma 

reflexão sobre os anos em que a pasta da cultura esteve sob a batuta do então ministro 

Gilberto Gil e de seu sucessor, Juca Ferreira:  

 

“Você acha que o passado afeta o futuro. Nunca lhe ocorreu que o futuro 

pode afetar o passado?” (WILDE apud TAVARES, 2005, p.265). Não 

cabe discutir em detalhes como o futuro pode interpelar o passado, mas, 

sem dúvida, os desdobramentos e repercussões futuras dos eventos 

iluminam e permitem que eles sejam avaliados de modo mais apurado 

(RUBIM, 2010, p.10)   

 

Partindo dessa proposta de análise, é fato que a chegada de Gilberto Gil ao Ministério da 

Cultura se tornou um marco significativo para a história das políticas públicas de cultura 

no país. A intenção aqui não é o enaltecimento esvaziado da administração de Gil, mas a 

permanência na construção crítica da análise do cenário cultural, procurando apontar as 



91 

 

significações das mudanças propostas durante sua estada no governo (2003-2008) e sua 

posterior sucessão pelo então Secretário Executivo do Ministério da Cultura, Juca Ferreira, 

que assumiu o Ministério no momento de sua saída (em 2008), permanecendo até o final 

do governo Lula, em 2010 e voltando em 2015 (convidado para assumir a pasta pela então 

presidente da República, Dilma Rousseff).  

 

A presença forte do Estado durante governos autoritários fez com que as questões acerca 

das discussões sobre os caminhos que as políticas públicas de cultura deveriam tomar, 

fossem absolutamente inexistentes em época de Ditadura Militar. Porém, essa mesma 

ausência se deu quando, em momento subsequente, tivemos uma série de administrações 

neoliberais que não só pensaram o caminho da cultura sem consulta democrática, como 

também fizeram com que o corpo do Estado se distanciasse da ação política da cultura, 

dando autonomia aos entes da iniciativa privada que respondiam por suas escolhas no 

campo do patrocínio e do marketing cultural, viabilizando uma série de projetos de 

reconhecido valor midiático em detrimento de projetos muitas vezes com igual ou maior 

valor cultural, mas que não detinham elementos que interessassem ao mercado. Foi na 

administração de Gilberto Gil que se deram as primeiras ações efetivamente democráticas 

no que diz respeito à discussão social das políticas públicas de cultura, com a participação 

aberta à população, aos agentes culturais e ao mercado em debates, congressos, 

conferências e seminários que levariam ao estabelecimento de diversas metas e 

metodologias criadas posteriormente.   

 

O tema das ausências deve ser o ponto de partida. Elas apareceram no 

cenário brasileiro de dois modos distintos: como inexistência, em sua 

idade mais antiga, e, em sua modalidade neoliberal, como substituição 

(do poder de deliberação) do Estado pelo mercado, através do recurso às 

leis de incentivo. Na coletânea dos discursos “programáticos” 

pronunciados em seu primeiro ano de governo, Gilberto Gil privilegiou 

dois assuntos que batiam de frente com a tradição das ausências. Ele 

enfatizou o papel ativo do Estado, criticando sua omissão no campo 

cultural e chegou a propor poeticamente que “formular políticas culturais 

é fazer cultura” (GIL, 2003, p.11). Para além dos discursos, Gil e Juca 

buscaram construir de maneira contínua uma atitude ativa do Estado no 

registro da cultura (RUBIM, 2010, p.11-12). 

 

Essa gestão não só inseriu na lógica da administração pública um conceito de cultura 
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alargado, com a criação dos já citados eixos da cultura: o cidadão, o simbólico e o 

econômico, como também, por consequência, passou a enxergar sujeitos e elementos 

culturais até então não atendidos pelas ações do Ministério, como é o caso da cultura 

indígena, das ações pontuais voltadas à cultura de matrizes e influências africanas, os 

espaços da cultura tradicional brasileira e as ações culturais que atendem aos interesses do 

público LGBT. 

 

A abertura – conceitual e prática – significa o abandono da visão elitista 

e discriminadora de cultura. Ela representa um contraponto ao 

autoritarismo estrutural incrustado em nossa história cultural. Este 

deslocamento de foco e de olhar está expresso de modo emblemático na 

reiterada afirmação de Gil e de Juca que o público prioritário da atuação 

do Ministério é a sociedade brasileira e não apenas os criadores culturais. 

Com isto, fica demarcada a nova relação política que se quer instituir no 

campo cultural brasileiro (RUBIM, 2010, p.15). 

 

Com essa ampliação em seu campo de atuação junto à cultura, o Ministério passou, então, 

a conceber uma ação política que se estendesse por todo o território nacional. Voltaram 

com mais força às pautas de reuniões questões acerca da descentralização e do 

deslocamento geográfico do olhar para a cultura. Era preciso compreender a cultura com 

toda a sua diversidade e em um amplo espaço de visão e atuação. Criou-se, entre outras 

ações, o programa Cultura Viva, que espalhou pelo Brasil inúmeros Pontos de Cultura. 

 

A expansão e a interessante articulação transversal com outros setores do 

governo também foram possibilitadas pela inscrição dos pontos de 

cultura no Programa Mais Cultura, versão do PAC para a área (RUBIM, 

2010, p.20).  

 

O programa Cultura Viva foi criado em 2004 e apresentado como um programa nacional 

de cultura, educação e cidadania. Propunha-se a estimular as produções culturais já 

existentes em pontos diversos do país. Era o Ministério abrindo os braços, pela primeira 

vez, para os espaços e agentes da cultura das diversas regiões brasileiras, que nunca tinham 

sido sequer percebidos pelo órgão gestor. Data de 2014 a aprovação da Lei nº 13.018 e de 

7 de abril de 2015 a sua regulamentação. Esta lei transformou os Pontos de Cultura em 

Política Nacional de Cultura Viva com o objetivo de desburocratizar a prestação de contas 

dos projetos e o repasse de valores para as organizações contempladas. 
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De acordo com o regimento interno da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura "entende-

se como Pontos de Cultura, instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, conveniadas 

com o Ministério da Cultura ou premiadas direta ou indiretamente, através do Programa 

Cultura Viva ou do Programa Mais Cultura” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2014). 

 

O Cultura Viva é uma proposta inovadora, que tem como princípio gerar autonomia, 

protagonismo e empoderamento do ator social. Uma proposta que visa gerar autonomia (e, 

justamente, por assim ser) enfrenta diversos tipos de entraves jurídicos em razão da 

estrutura burocrática do sistema político e administrativo brasileiro. Para gerar autonomia, 

é preciso a urgente desburocratização do sistema da cultura, sem que se perca a eficiência 

diante da lógica fiscalizadora do Estado. 

 

O Cultura Viva pode ser descrito como uma espécie de “projeto guarda-chuva”. E sob sua 

aba o projeto que mais ganhou evidência durante a gestão de Gil e Juca foi o Ponto de 

Cultura que se propõe a dar “visibilidade a expressões que não eram até então objeto de 

política governamental” (LACERDA; MARQUES; ROCHA; 2010, p.113). O 

funcionamento do projeto é relativamente simples. Como ele se propõe a apoiar projetos 

já existentes, por meio de editais, o Ministério seleciona as instituições que assinarão 

convênio e receberão um aporte financeiro para manutenção anual de suas atividades. Esse 

convênio tem validade de três anos e a instituição selecionada pode aplicar o dinheiro nos 

projetos que lhe convenha. Há uma prestação de contas periódica e é justamente nesse 

ponto que encontramos os maiores problemas de relação do projeto com instituições 

participantes, em razão da burocracia do processo de prestação de contas. 

 

Apesar de toda legitimidade, o Programa enfrenta uma série de 

dificuldades, especialmente de ordem legal. Isso porque, através deste 

Programa fica evidente o descompasso da relação entre Estado e 

sociedade civil no Brasil. Por um lado, tem-se um Estado de forte 

burocracia e rigidez ineficiente, por outro, uma sociedade civil frágil, que 

desconhece as ferramentas e os meandros que lhe dão acesso à estrutura 

pública. Isso, entretanto, é reflexo de algo ainda mais problemático: a 

constatação de que a exclusão social, econômica e política de grande 

parte da sociedade civil brasileira constituíram um Estado feito só para 

alguns (LACERDA; MARQUES; ROCHA, 2010, p.111-112). 
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O programa foi descentralizado em 2008, quando então algumas secretarias de cultura do 

Estado e do Município passaram a ser as responsáveis diretas pelo lançamento dos editais. 

 

Assim, as dinâmicas produzidas pelas comunidades e as referências 

simbólicas de cada Ponto de Cultura são entrelaçadas numa perspectiva 

de propiciar uma cultura cooperativa. Aliás, justamente pelo caráter de 

funcionar enquanto rede, é que este Programa se apresenta como proposta 

que ultrapassa as individualidades de cada Projeto e os coloca na 

perspectiva de um trabalho colaborativo (LACERDA; MARQUES; 

ROCHA; 2010, p.114). 

 

Até 2011, foram apoiados por todo o país, 3.500 Pontos de Cultura que formam uma grande 

rede de cultura. O projeto também soma quase 5.000 premiações em 10 anos de existência 

(2004-2014). Até 2020, o Ministério da Cultura pretende apoiar mais 10.500 Pontos de 

Cultura para atingir a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Cultura. O Ministério da 

Cultura declara em seu site que: 

  

Por sua capilaridade e parceria com estados e municípios o Programa se 

posiciona como a política de base comunitária da cultura e deve se 

consolidar como uma política nacional, o que significa ter fluxo de 

recursos regulares e crescentes, responsabilidades institucionais 

definidas, controle social e um modus operandi que gradativamente 

garanta universalidade, equidade e maior democracia cultural (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA CULTURA). 

 

A proposta de Gil, ao implantar esse programa, era desenvolver uma ação pública de 

cultura que atendesse a todos e não apenas a uma pequena parcela social. Essa preocupação 

ficou evidente já em seu discurso de posse quando, ao assumir o cargo de Ministro da 

Cultura, declarou que tinha a pretensão de “fazer política cultural para a sociedade 

brasileira, e não para segmentos específicos, como produtores culturais ou classe artística” 

(LACERDA; MARQUES; ROCHA, 2010, p.115).  

 

Segundo o site do Ministério da Cultura, o Projeto Cultura Viva é formado por vários 

projetos, dentre eles: “Pontos de Cultura” (convênios), “Escola Viva”, “Griôs”, “Cultura 

Digital”, “Cultura e Saúde”, sendo todas estas atividades vinculadas aos Pontos de Cultura. 

O Projeto Cultura Viva também envolve a concessão de prêmios e bolsas por meio de 



95 

 

editais (sempre atrelados às necessidades e ao desenvolvimento dos Pontos de Cultura). 

Destacam-se: “Prêmio Cultura Viva”, “Prêmio Agente Escola Viva”, “Prêmio Agente 

Cultura Viva”, “Prêmio Intercâmbio Cultura Ponto a Ponto”, “Prêmio Cultura e Saúde”, 

“Prêmio Tuxaua”, “Prêmio Interações Estéticas”, “Prêmio Pontos de Mídia Livre”, 

“Prêmio Areté”, “Prêmio Estórias de Pontos de Cultura”, “Prêmio Ludicidade e Pontinhos 

de Cultura”. 

 

É comum vermos autores que descrevem o programa Cultura Viva e, especificamente, o 

projeto Ponto de Cultura, como ações reparadoras que visam reconhecer uma parcela 

significativa dos produtores de cultura que estiveram, no decorrer da história, 

absolutamente fora do campo de visão do Ministério da Cultura. 

 

O Projeto Ponto de Cultura tende a valorizar o local, reconhecer os 

saberes e criar o sentimento de pertencimento. Além disso, tem por 

objetivo a potencialização das energias sociais e culturais, dando vazão à 

dinâmica própria das comunidades e criando um movimento 

transformador em uma rede orgânica de gestão e criação cultural. Para 

alguns, o Projeto tende a apresentar um caráter reparatório, ao contemplar 

uma fatia significativa da população brasileira que não era reconhecida 

pelas políticas culturais. No entendimento do ex-ministro Gilberto Gil: 

“Penso que o vital é tratar de maneira desigual os desiguais, conferindo 

às ações um sentido afirmativo, ou seja, substituir as discriminações 

negativas pelas positivas. Essa ideia, aliás, não é nova: ela surge nos 

anos 50, na obra de um economista sueco, ganhador do Nobel, chamado 

Gunnar Myrdal, para quem a criação de condições dignas em uma 

sociedade passa pelo tratamento preferencial do fraco, para 

potencializar e despertar fatores econômicos existentes, mas 

adormecidos (GIL, 2005, p.108)” (LACERDA; MARQUES; ROCHA; 

2010, p.118). 

 

A parceria entre a entidade ou grupo selecionado por edital e o Governo se dá, como dito 

anteriormente, pelo prazo de 3 (três) anos. É um prazo longo, se compreendermos que 

pensamos dentro de um campo cultural em que, geralmente, um projeto tem o prazo de 1 

(um) ano para ser realizado. A escolha por esse “alongamento” do prazo se dá porque a 

proposta é viabilizar a independência econômica e a autonomia do grupo proponente, 

gerando como reflexo a autonomia cultural da própria comunidade em que o grupo está 

inserido. É uma proposta de grande valor social, mas que encontra entraves no que diz 

respeito à capacidade de gerar recursos com determinado conjunto de expressões culturais 



96 

 

apoiadas pelo projeto e também na falta de capacidade de gestão administrativa e 

econômica do próprio grupo proponente.  

 

Para que possa haver uma manutenção autônoma da produção cultural de determinado 

grupo, é preciso que ele se compreenda como um ponto gerador de cultura capaz de atrair 

interesse econômico. No caso de um grupo de teatro, por exemplo, é preciso que o projeto 

contemple ações que deem retorno financeiro para que, bem gerenciado (outro ponto 

nevrálgico na experiência dos grupos) ele possa vislumbrar um futuro com maior 

independência do sistema público. 

 

Esse cenário aponta para a urgência da formação do profissional (artista ou produtor) como 

gestor. Uma boa base de formação em gestão de projetos, possibilitaria, inclusive, maior 

segurança na administração da proposta desde a etapa do planejamento, passando por uma 

boa gerência na execução e posterior prestação de contas. Sem isso, o projeto tende a ser 

absorvido pelos entraves administrativos gerados pela burocracia do sistema público, 

tornando assim inócua ou menos capaz, a proposta de transformação do cenário cultural 

pelo projeto Ponto de Cultura. 

 

Escolher contemplar, nesse primeiro momento do Programa, a parcela da 

população brasileira excluída do direito cultural, representada pela 

maioria, suscita questionamentos quanto ao caráter ideológico do 

Programa, objeto de análise da pesquisa desenvolvida por Domingues 

[João Luiz Pereira Domingues], que reflete sobre até que ponto o 

Programa se apresenta como uma política de ruptura com o projeto 

neoliberal de produção cultural, levantando a hipótese de sua concepção 

estar baseada apenas numa política de inclusão dos excluídos, sem 

necessariamente subverter a ordem imposta à cultura pelo modelo 

capitalista, o que seria uma espécie de “administração da precariedade”: 

“Percebemos que o objeto em questão, o Programa Cultura Viva, em 

alguma medida sintetizava uma difícil equação que é muito comum nas 

políticas públicas atuais. Emancipação ou inclusão? Quais os caminhos 

concretos para as políticas públicas no sentido de auxiliar com que as 

classes populares sejam auto-promotoras de seu desenvolvimento? 

(DOMINGUES, 2008, p.199)” (LACERDA; MARQUES; ROCHA; 

2010, p.118). 

 

Outro elemento importante do projeto Ponto de Cultura diz respeito à construção, junto à 

comunidade, de valores simbólicos de identidade e pertencimento. Um espaço de cultura 
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gerado em determinado local, por agentes ou grupos criados, ou muitas vezes nascidos em 

dada comunidade gera, em seu entorno, uma relação de identificação comum aos entes 

sociais que por ali circulam, transformando o seu olhar para o espaço vivido e 

possibilitando a compreensão de pertencimento do grupo social que tem no Ponto de 

Cultura um motor gerador de expressão artística local.  

 

Porém, a questão pontuada por Domingues (2008) é de extrema importância para o que 

pretende esta pesquisa. Esses programas têm foco na emancipação ou na inclusão? E no 

que implica esse questionamento?  

 

Emancipar seria torná-lo independente do apoio do Estado, porém sem torná-lo, em 

contrapartida, dependente do mercado e da iniciativa privada. Para tornar um sujeito 

produtor de cultura autônomo, é preciso pensar numa quarta dimensão dessa relação 

produtor, Estado e mercado: o público. Somente numa relação saudável com o público é 

que um agente cultural poderia tornar-se emancipado. Caso não levemos em conta a 

formação de público, corremos grande risco de cairmos em um círculo vicioso já antes 

estabelecido e firmado pelas políticas neoliberais. 

 

E se pensarmos no programa Cultura Viva apenas como uma ação de inclusão, manteremos 

os entes participantes absolutamente dependentes da lógica do programa. Não podemos 

pensar que o apoio e aporte financeiro para um projeto de três anos seja suficiente para 

integrá-lo na sociedade e libertá-lo das amarras do Estado, porque, se assim fizermos, 

corremos o risco de propor inclusão sem pensarmos na necessária autonomia do sujeito. 

Pensar única e exclusivamente a inclusão torna a ação frágil demais para a manutenção dos 

núcleos nomeados como Pontos de Cultura. Talvez esteja aí um dos pontos de dificuldade 

dos grupos que se envolvem com o projeto: mantê-lo vivo e em funcionamento após a 

conclusão do convênio com o Ministério da Cultura. 

 

Porém, é pela prática que se detectam os pontos frágeis para que, então, se pensem saídas, 

mudanças e complementações para as propostas de ações. Uma das estratégias implantadas 

a partir da detecção da dificuldade na gestão e prestação de contas do projeto, foi a 
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implantação de oficinas de administração de projetos para gestores de pontos de cultura. 

Conforme se detectam dificuldades comuns aos grupos, pensa-se a adequação do programa. 

 

Outro ponto de conflito trazido pela prática do programa é a questão da relação burocrática 

que se potencializa no momento em que a esfera estadual entra como intermediadora entre 

o Ministério da Cultura e o produtor do projeto selecionado como Ponto de Cultura. Faz-

se aí uma duplicação do processo burocrático que é percebida na demora e no atraso do 

repasse das verbas para os projetos. Esse é um dos principais problemas apontados por 

diversos Pontos de Cultura no país. Se não há um cumprimento de prazos e uma constância 

no repasse de verbas, não há como manter a dinâmica do projeto tão necessária para a 

construção de sua autonomia. 

 

Vários autores apontam que a questão da diversidade cultural trazida pelo programa, apesar 

de aparentemente positiva, pode trazer, em seu interior, outras questões de conflitos para o 

campo da cultura. A ideia é que, ao ampliar demais o olhar em direção ao campo da 

diversidade cultural, facilmente se perde o foco de ação. Sim, é um fato e é um risco. Porém, 

é um risco que precisa ser enfrentado em nome da máxima de que a cultura é efetivamente 

um direito de todos. 

 

A ideia de diversidade cultural remete ao problema filosófico da 

diferença, da democracia e dos direitos, e ao problema antropológico do 

relativismo. Diversidade também chama a atenção para outros aspectos 

correlatos, a começar por sua etimologia, uma vez que aponta para o 

múltiplo e o variável, e ainda para o “diversus”, ou seja, para o que se 

reclama em divergência ou em oposição radical ao estabelecido 

[BERNARD, 2005]. Para o que interessa aqui abordar, a diversidade 

cultural sugere que se pergunte a quem interessa a sua promoção, e em 

que escala esta discussão pode ser estabelecida. Diversidade cultural, 

assim, é uma narrativa em ascensão, mas, também, algo em nome do qual 

se mobilizam e agem inúmeros atores sociais, institucionais ou não. 

(CAVALCANTI, 2008, p.81) 

 

O desafio é justamente a viabilização de políticas que tenham por objetivo incluir, 

diversificar e respeitar as diferenças no campo cultural. Juca Ferreira, atual ministro da 

Cultura e que esteve à frente, com Gilberto Gil, da implantação do programa Cultura Viva, 

mostra-se atento às dificuldades de pensar a cultura de forma plural: 
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Ao assimilar essa política pública que estamos desenvolvendo, modifica-

se a qualidade do discurso do governo. Porque é um governo plural e 

complexo que precisa de hegemonia conceitual e política. É por meio da 

afirmação conceitual que se garante a possibilidade de não ter na 

diversidade e complexidade a dispersão, mas, ao contrário, 

enriquecimento. (FERREIRA, 2010, p.88) 

 

Porém, mesmo diante da administração de um mesmo partido político, os mecanismos 

públicos são e sempre serão, espaços de disputa. Na passagem do governo Lula para o 

governo Dilma, com a troca de ministros (saiu Juca Ferreira para a entrada de Ana de 

Hollanda), o programa Cultura Viva teve seu repasse de verbas suspenso, o que causou 

grande instabilidade junto aos grupos atendidos pela ação do Ministério. Em artigo 

intitulado “Novos rumos para os pontos de cultura e a diversidade cultural”, Rodrigo R. 

Apolinário aponta que Célio Turino, um dos idealizadores do programa Cultura Viva e ex-

secretário de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura entre 2004 e 2010, lembra o fato 

e aponta que a falta de continuidade no repasse de verbas na administração de Ana de 

Hollanda (Ministra da Cultura entre 2011 e 2012), foi responsável por uma “quebra de 

diálogo e de encantamento” diante do programa. Ele aponta ainda que, para que o programa 

funcione adequadamente, a “condição necessária é que tudo aconteça em rede e com a 

realização de grandes encontros”. Esses encontros periódicos são chamados de Teias de 

Cultura. Desde sua criação aconteceram cinco encontros nacionais em 2006, 2007, 2008, 

2010 e 2014. As cidades sedes foram São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Natal, 

respectivamente. Em 2012 não houve encontro nacional, mas foram realizados alguns 

encontros estaduais, com o apoio do Ministério da Cultura, promovidos pelos governos dos 

Estados e pelas comissões estaduais dos “Pontos de Cultura”.   

 

Aliás, destaca-se aqui um ponto importante da proposta de administração da cultura voltada 

à sociedade brasileira e não exclusivamente a determinado grupo social: a realização de 

encontros e a organização dos conselhos normativos e consultivos para que o governo crie 

efetivamente uma linha de diálogo com a população. Porém, participação popular, 

compreende aprendizado. O processo de participação precisa ser desenvolvido e exercitado 

para que determinado grupo possa representar com propriedade parte do campo social.  
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A ampliação da arena pública através de instrumentos de participação 

social envolve uma mudança necessária em relação à visão de cada 

cidadão sobre o seu papel no sistema político democrático. A distinção 

entre representação e participação, que esteve na base das teorias 

políticas dos séculos XVII e XVIII, ainda é o cerne da discussão. Nos 

governos democráticos representativos os direitos políticos do cidadão 

incluem a possibilidade de participar das decisões governamentais, de 

eleger um grupo de representantes para a elaboração e o cumprimento 

das leis e de se candidatar a cargos políticos. Entretanto, as principais 

críticas à representação política assentam no fato de que esta cria uma 

classe de políticos profissionais, responsáveis por gerir a coisa pública, 

enquanto o restante da população se mantém afastada das questões 

políticas. A população cumpre o rito, obrigatório, de ir às urnas, a cada 

período eleitoral, e entende que este é o movimento máximo da atuação 

cidadã. Poucos participam de movimentos sociais e políticos; poucos se 

informam sobre decisões importantes tomadas pelos poderes públicos. 

Fora do período eleitoral, quase não existe comunicação entre o político 

e a população. Para Boaventura de Sousa Santos, no capitalismo, há uma 

“hipertrofia do princípio do mercado em detrimento do princípio do 

Estado e com o ‘esquecimento’ total do princípio da comunidade” (2005, 

p.241). Como consequência, o princípio da cidadania abrange 

exclusivamente a cidadania civil e política e o seu exercício reside no 

poder do voto. Quaisquer outras formas de participação política são 

excluídas ou, pelo menos, desencorajadas. (CANEDO; OLIVEIRA; 

SALGADO; SOLTO, 2010, p.26) 

   

As políticas públicas no país foram quase sempre decididas de cima para baixo, partindo 

dos representantes escolhidos pelo voto popular e impostas à sociedade sem discussão 

democrática. Datam de 2002, com a publicação do programa de governo da campanha de 

Lula à presidência, as primeiras reflexões realmente democráticas no que tange à 

participação efetiva da população na formulação de políticas públicas. Nesse programa, 

vê-se destacada a importância da participação da sociedade brasileira na elaboração de 

políticas públicas para a cultura, assim como a necessidade da divisão de responsabilidades 

com os estados e municípios da federação. A cultura é apontada ainda como um direito 

social básico e como base para o desenvolvimento da democracia, além de ser percebida 

como um importante ativo econômico. 

 

Em decorrência da eleição presidencial, é a partir de 2003, ou seja, já no Governo Lula, 

que temos notícias das primeiras iniciativas acerca da proposta de criar um diálogo efetivo 

com a população e os agentes culturais. Os números das iniciativas em direção ao diálogo 
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com a sociedade são expressivos. Em 2003, foram 20 encontros do Seminário “Cultura 

para todos” que reuniram aproximadamente 30 mil pessoas. 

 

A partir de 2004, foram instaladas as câmaras setoriais, como instâncias 

de diálogo entre entidades governamentais e representantes dos 

segmentos artísticos para elaboração de políticas setoriais e transversais, 

divididas pelos segmentos de Música, Dança, Teatro, Circo, Artes 

Visuais e Livro e Leitura. [...] Paralisadas desde meados de 2006, as 

câmaras retomaram suas atividades, com a instalação do Conselho 

Nacional de Política Cultural, em 2007. Também é destaque no período 

a realização de duas conferências nacionais de cultura. [...] Com a posse 

de Juca Ferreira como Ministro da Cultura, em setembro de 2008, deu-se 

início a uma série de debates presenciais, os chamados “Diálogos 

Culturais”. Em matéria publicada no site do MinC, em outubro de 2008, 

o Ministro declarou o seguinte: “Eu não acredito em construção de 

política pública dentro do gabinete. Vamos para a rua, ouvir as pessoas 

que fazem a cultura no seu dia a dia...” (Ministério da Cultura, 2008). [...] 

A reforma da Lei Rouanet também passou por consulta pública, via 

plataforma digital. Durante 45 dias, qualquer pessoa interessada poderia 

enviar uma mensagem eletrônica ou uma carta ao Ministério da Cultura, 

ou mesmo deixar seu comentário diretamente no site do órgão na Internet. 

(CANEDO; OLIVEIRA; SALGADO; SOLTO, 2010, p.31-32) 

 

Data de 2005 a realização da I Conferência Nacional de Cultura (CNC)13, que tinha por 

tema “Estados e sociedade construindo políticas públicas de cultura”, reunindo agentes em 

torno das discussões acerca dos cinco eixos temáticos propostos: gestão pública da cultura, 

cultura é cidadania, economia criativa, patrimônio cultural e comunicação é cultura. 

 

Segundo dados apresentados pelo MinC, as etapas da I CNC reuniram 

um total de 55 mil pessoas. [...] Foram realizadas 19 conferências 

estaduais e 438 conferências municipais e intermunicipais, com a 

participação de 1.200 municípios, além de cinco seminários setoriais, um 

em cada região do País. A plenária nacional, realizada em Brasília, 

contou com cerca de 1.300 participantes e aprovou um grupo de 

propostas de diretrizes de políticas, encaminhado a instâncias colegiadas 

e administrativas do Governo Federal e ao Congresso Nacional. 

(CANEDO; OLIVEIRA; SALGADO; SOLTO, 2010, p.34-35) 

                                                 
13  Segundo Canedo, Oliveira, Salgado, Solto em artigo intitulado “Políticas públicas de cultura: os 

mecanismos de participação social” e publicado em 2010 no livro “Políticas culturais no governo Lula”, 

organizado por Antonio Albino Canelas Rubim, pela editora da UFBA, EDUFBA, uma “Conferência 

Nacional de Cultura (CNC) é a instância de consulta pública periódica do Conselho Nacional de Política 

Cultural que objetiva colher subsídios para a construção do Plano Nacional de Cultura e do Sistema Nacional 

de Cultura. A Conferência Nacional é a culminância de processos de encontros municipais, estaduais e 

macrorregionais. Cada etapa possui decretos que as validam perante a lei, regimentos internos que 

determinam o seu funcionamento e textos-base essenciais para nortear as discussões” (p.34). 
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Data de 2009, a II Conferência Nacional de Cultura, sob o tema “Cultura, Diversidade, 

Cidadania e Desenvolvimento”, tema este discutido a partir dos eixos: produção simbólica 

e diversidade cultural; cultura, cidade e cidadania; cultura e desenvolvimento sustentável; 

cultura e economia criativa e gestão e institucionalidade da cultura. 

 

A III Conferência Nacional de Cultura que teve por tema “Uma política de estado para a 

cultura: desafios do Sistema Nacional de Cultura”, foi realizada em 2013, tendo por eixos 

temáticos: implementação do Sistema Nacional de Cultura; produção simbólica e 

diversidade cultural; cidadania e direito cultural e cultura e desenvolvimento.  

 

Segundo o próprio Ministério da Cultura, participaram do evento 1.745 pessoas, 

representantes dos 26 estados e do Distrito Federal. Foram eleitas 64 diretrizes para os 

próximos anos da gestão da cultura, e 20 delas receberam menção de destaque. Destacam-

se o pedido de aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 150, que destinará 

2% do Orçamento da União para a Cultura, além de, como bem destaca o site Cultura e 

Mercado: 

 

Dentre as diretrizes aprovadas também constam a proposta de pelo menos 

10% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a Cultura; o 

fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura; a aprovação da PEC 

49/2007 e da PEC 236/2008, que incluem a cultura como direito social 

dos brasileiros; aprovação de Marco Regulatório das Comunicações no 

Brasil, do Marco Civil da Internet; e ampliação das políticas de editais 

(CULTURA E MERCADO, 2013). 

 

O processo participativo busca construir uma ponte de diálogo entre governo e sociedade, 

possibilitando a criação de políticas culturais mais efetivas e que atendam à real demanda 

do campo cultural brasileiro, ouvindo não apenas os agentes e gestores, mas a população, 

vista por essa proposta de administração pública como protagonista no campo da cultura. 

 

Em janeiro de 2015, a Comissão Nacional de Pontos de Cultura divulgou uma carta aberta 

ao novo Ministro da Cultura Juca Ferreira, onde destacam as conquistas, os desafios e as 

esperanças dos agentes que estão à frente dos Pontos de Cultura e declaram que: 
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Precisamos de um Ministério da Cultura que tome lado! Em defesa dos 

povos indígenas, dos ribeirinhos, dos pequenos produtores rurais, das 

mulheres, da população negra, dos povos e comunidades tradicionais, da 

juventude e tantos outros setores que compõem a maioria do povo 

brasileiro, mas que muitas vezes são invisibilizados pela cultura 

hegemônica capitalista (COMISSÃO NACIONAL DOS PONTOS DE 

CULTURA, 2015). 

  

Desse processo participativo e de empoderamento de grupos culturais e de sujeitos sociais, 

nascem propostas que visam quebrar privilégios estabelecidos e ampliar o acesso à cultura, 

possibilitando não apenas o fazer, mas o fruir cultural. Nasce, nesse cenário, um projeto 

inovador intitulado “Vale Cultura”. 

 

2.3.2. Vale Cultura  

 

O Vale Cultura foi um projeto amplamente debatido e viabilizado a partir da aprovação da 

Lei nº 12.761/2012, Decreto 8.084/2013 e Instrução Normativa nº 2, de 4 de setembro de 

2013. O projeto do Vale Cultura foi pensado a partir da análise dos indicadores de exclusão, 

frutos de pesquisa realizada em 2007 pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) e que apontam que 90% dos municípios brasileiros ainda não possuem salas de 

cinema, teatro ou museu; 73% dos livros no Brasil estão concentrados nas mãos de 16% 

da população brasileira; mais de 50% dos brasileiros nunca foi a uma exposição de arte ou 

a um show musical; 63% nunca leu um livro; 83% nunca foi ao cinema; 77% preferem usar 

seu tempo livre assistindo à televisão e 56% dos frequentadores de cinema preferem filmes 

americanos. 

 

A intenção do Vale Cultura é possibilitar o acesso e o consumo de bens culturais, por meio 

do estímulo à visitação a espaços culturais e apresentações artísticas e à frequência em 

eventos de cultura. 

 

A lei prevê que qualquer empresa privada que declare imposto de renda com base nos 

lucros reais (e não presumidos) possa dar a seus funcionários, acesso aos benefícios do 

Vale Cultura, mas destaca que a ação visa, prioritariamente, a população de baixa renda 
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(que ganhe até cinco salários mínimos). 

 

A proposta é que cada empresa que se inscreva do projeto Vale Cultura possa disponibilizar 

aos seus funcionários um cartão magnético pré pago no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 

e que deverá ser gasto exclusivamente com serviços e bens culturais elencados no texto da 

lei. Esse valor é cumulativo, porém é preciso que tanto a empresa quanto o funcionário se 

disponibilizem a participar do projeto. Para o funcionário que ganha até um salário mínimo, 

o desconto em folha de pagamento é de R$ 1,00 (hum real) para cada R$ 50,00 (cinquenta 

reais) de benefício. Para o funcionário que ganha de um a dois salários mínimos, o valor 

de desconto em folha de pagamento é de R$ 2,00 (dois reais). Essa escala de contribuição 

aumenta, segundo o salário, até o limite máximo de 10% do valor do benefício (ou seja, 

cinco reais) para quem ganha de quatro a cinco salários mínimos. 

 

Para aderir ao projeto, a empresa precisa empregar funcionários com carteira assinada. 

Empresas tributadas com base no Lucro Real podem utilizar 1% do imposto devido para 

abater a despesa. O valor do Vale Cultura oferecido ao funcionário, não é tributado com 

encargos sociais nem deve ser incorporado ao salário. 

 

Para apresentar e defender a eficiência da proposta, o Ministério da Cultura expõe um 

cenário com dados numéricos bastante interessantes. Eles apontam, entre outras coisas, que 

há no Brasil 42 milhões de trabalhadores. Porém, é preciso destacar que ganham até cinco 

salários mínimos (dado preponderante para que sejam atendidos pelo projeto Vale Cultura), 

36 milhões de brasileiros. O Ministério da Cultura aponta ainda o universo de 5.128 

milhões de empresas instaladas no País. Porém, é preciso verificar que apenas 6% das 

empresas declaram seus impostos de renda por Lucro Real, o que diminui 

significativamente o universo potencial do projeto. Vê-se constantemente o uso de dados 

quantitativos, frutos de pesquisas diversas, para autoafirmar a ação pública, muitas vezes 

superdimensionando o mercado potencial, o que torna necessário que tenhamos um grande 

cuidado na leitura de análises que envolvam a quantificação de cenários. 

 

Segundo Vicente Finageiv Filho, coordenador geral de análises de projetos de incentivos 
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fiscais, em palestra proferida em agosto de 2014, no Instituto dos Advogados de São Paulo 

(IASP), até aquele mês já haviam sido emitidos 229 mil cartões do Vale Cultura e R$ 22 

milhões já haviam sido consumidos. Os produtos e serviços autorizados para consumo por 

meio do benefício do Vale Cultura são: artesanato, cinema, cursos (artes, audiovisual, circo, 

dança, fotografia, música, teatro e literatura), LP, CD ou faixa musical, DVD 

(documentários, filmes e musicais), escultura, espetáculos artísticos (circo, dança, teatro, 

musical), equipamentos de artes visuais, equipamentos e instrumentos musicais, exposição 

de arte, festas populares, fotografia, quadros e gravuras, livros, partituras e revistas. 

 

Nos primeiros levantamentos do projeto, é possível perceber que o maior índice de 

consumo de produtos ou serviços por meio do cartão Vale Cultura é em compra de livros, 

jornais e revistas (81%), seguido de cinema (15%), compra de instrumentos musicais (2%), 

compra de discos, cds, dvds e fitas (1%), aluguel de fitas (0,40%), compra de ingressos 

para espetáculos artísticos (0,36%) e as demais atividades culturais somam 0,11%. Esses 

dados apontam para a necessidade do fortalecimento das ações para formação de público 

de espetáculos artísticos, essencial, no campo de estudo desta pesquisa, para a construção 

da autonomia de projetos teatrais. 

 

2.4. Marcos e conquistas nos campos da cultura, da educação e da economia criativa 

 

2.4.1. Plano Nacional de Cultura 

 

O Plano Nacional de Cultura foi instituído por meio da Lei nº 12.343/10 e tem por 

finalidade o planejamento e a implantação de políticas públicas de cultura a longo prazo. 

As cinquenta e três metas que compõem o Plano são pensadas para serem cumpridas até 

2020 e têm por objetivo a definição de políticas que atendam à necessidade de preservação 

e proteção da diversidade cultural e assegurem o direito constitucional de acesso à cultura. 

 

O Plano Nacional de Cultura é um instrumento previsto na Constituição Federal desde 

2005, com a aprovação da Emenda Constitucional nº48, que estabelece o parágrafo 3º do 

artigo 215 da Constituição. 
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Art. 215. Parágrafo 3º.  

A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 

visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 

poder público que conduzem à: 

I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

II - produção, promoção e difusão de bens culturais;  

III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 

múltiplas dimensões; 

IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 

V - valorização da diversidade étnica e regional."(NR) 

(BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Art. 215) 

 

O processo de monitoramento do desenvolvimento das 53 metas elencadas, é realizado por 

meio de dados fornecidos pelo Ministério da Cultura, e que poderão ser acompanhados 

através de uma plataforma digital. Nessa mesma plataforma é possível acessar os planos 

setoriais e os planos de cultura de estados e municípios. 

 

O Plano Nacional de Cultura começou a ser idealizado em 2003, foi levado a consultas 

públicas a partir de 2006 e aprovado pelo Congresso em 2010. A partir de então foram 

estabelecidas as metas e a forma de monitoramento adequada, e foi criado o SNIIC 

(Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais). O SNIIC é um importante 

passo para a consolidação das propostas do Ministério da Cultura, pois é a partir dele que 

se inicia a organização de índices e indicadores do setor cultural. Antes dele, nada ou pouco 

havia para traçar metas e construir cenários sobre o setor. Tudo o que o setor movimentava 

(tanto no que diz respeito a índices econômicos quanto a índices de mão de obra 

empregada) não era contabilizado para a cultura, mas apenas para setores como o serviço 

e o turismo. A partir de 2013, iniciou-se o processo de reflexão e debates para elaboração 

dos planos setoriais e tornou-se possível o acompanhamento dos planos de cultura dos 

estados e municípios, também chamados de Planos Territoriais. Para o desenvolvimento 

destes, o Ministério da Cultura fechou parceria com a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), para que essas 

instituições possam auxiliar os estados e municípios na elaboração de seus planos. A UFSC 

ficou responsável pelo apoio técnico na criação de planos de 17 estados e a UFBA 

responsável pelo apoio a 20 municípios. Todos esses estados e municípios participantes 
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aderiram anteriormente ao Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

 

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) pressupõe um modelo de gestão integrada entre 

entes federais, estados e municípios, com o intuito de propor a democratização do acesso 

à cultura. É um sistema inspirado em outras áreas públicas, como o SUS (Sistema Único 

de Saúde) em que há uma divisão clara de atribuições e responsabilidades pelas esferas 

públicas. O SNC foi regulamentado pela Câmara dos Deputados apenas em maio de 2012, 

por meio da aprovação da PEC 416/2005, conhecida popularmente como a PEC da Cultura. 

O projeto tramitava na Câmara desde 2005. Ele insere o artigo 216-A à Constituição 

Federal com a seguinte redação:  

 

Art. 216-A.  

O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, 

de forma horizontal, aberta, descentralizada e participativa, compreende: 

I - o Ministério da Cultura; 

II - o Conselho Nacional da Cultura; 

III - os sistemas de cultura dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, organizados de forma autônoma e em regime de colaboração, 

nos termos da lei; 

IV - as instituições públicas e privadas que planejam, promovem, 

fomentam, estimulam, financiam, desenvolvem e executam atividades 

culturais no território nacional, conforme a lei; 

V - os subsistemas complementares ao Sistema Nacional de Cultura 

como o Sistema de Museus, Sistema de Bibliotecas, Sistema de Arquivos, 

Sistema de Informações Culturais, Sistema de Fomento e Incentivo à 

Cultura, regulamentados em lei específica. 

Parágrafo único. O Sistema Nacional de Cultura estará articulado como 

os demais sistemas nacionais ou políticas. (BRASIL. CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. Art. 216-A) 

 

 

Na ocasião da aprovação da PEC 416/2005, ocorrida em 30 de maio de 2012, um fato 

interessante ocorreu. O relator atual do projeto, deputado Paulo Rubem Santiago (PDT-

PE), apresentou-o ao Congresso por meio de um poema de sua autoria que diz:  

 

Um sistema de cultura 

Tá chegando pra valer 

República federativa 

Muito há pra se fazer 

Gestão e financiamento 

Reclamam a todo momento 
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Pra cultura florescer 

 

O sistema é ferramenta 

Por isso vai precisar 

De habilidades e saberes 

Pra poder funcionar 

Vencendo as oligarquias 

Maus costumes e azias 

Vamos revolucionar 

 

Nas pequeninas cidades 

Nas capitais mais famosas 

Nos sertões e planalto 

Nas distâncias assombrosas 

Com o sistema e muito mais 

Cada um será capaz 

De lutas vitoriosas 

 

Patrimônio, formação 

Fomento e mais transparência 

Com o controle social 

Se vence a má influência 

Mais dinheiro no orçamento 

Da economia o sustento 

Se fortalece assim nossa urgência 

 

Em cada canto do país 

Efervescência e sonho 

Criação e livre acesso 

Vencendo o mundo enfadonho 

Democracia no ar 

Comunicação exemplar 

Com vocês é o que proponho. 

(Dep. Paulo Rubem Santiago em maio de 2012). 

 

A proposta original da PEC 416/2005 era de autoria do Deputado Federal Pedro Pimenta 

(PT-RS), porém o texto aprovado em 2012 foi o substitutivo de autoria do Deputado 

Federal Paulo Rubem Santiago (PDT-PE), autor do poema acima. O fato inusitado de uma 

PEC ser apresentada em forma de poema virou notícia e foi publicada com destaque pelo 

site G1, em 31 de maio de 2012. 

 

A adesão ao Sistema Nacional de Cultura por parte dos estados e municípios deve ser 

voluntária e se dá mediante assinatura de acordo de cooperação. A União deve, de sua parte, 

organizar os seguintes sistemas que são entendidos como componentes estruturantes da 
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proposta de gestão: 

 

I - Órgãos Gestores da Cultura. 

II - Conselhos de Política Cultural. 

III - Conferências de Cultura. 

IV - Planos de Cultura. 

V - Sistemas de Financiamento à Cultura. 

VI - Sistemas Setoriais de Cultura. 

VII - Comissões Intergestores Tripartite e Bipartites. 

VIII - Sistemas de Informações e Indicadores Culturais. 

IX - Programa Nacional de Formação na Área da Cultura. 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA). 

 

A proposta é que, ao organizar uma ação coordenada entre União, estados e municípios, 

seja possível organizar uma gestão de política pública que some forças e não simplesmente 

se sobreponha com esferas diferentes atuando com base nas mesmas ações. 

 

A meta é que até 2020 o SNC obtenha a adesão de 100% dos estados e 60% dos municípios 

brasileiros. Até agora, segundo site do Ministério da Cultura, 100% dos estados (27 

unidades federativas) e 41,8% dos municípios (2.327 municípios do total de 5.565) já 

haviam assinado acordos de cooperação. Do total de estados, seis deles (Acre, Rondônia, 

Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Sul) já estariam com acordos institucionalizados. 

Isso significa que já estavam com seus Sistemas de Cultura instituídos por leis próprias. É 

preciso destacar que instituir leis, além de regular o setor, possibilita garantir a continuação 

da ação diante de possíveis e futuras mudanças no cenário político. 

 

O SNC é parte das estratégias e metas do Plano Nacional de Cultura, que tem por objetivo 

principal organizar o setor cultural e tornar transparente a administração pública da cultura. 

Os princípios básicos do Sistema Nacional de Cultura são: descentralização, 

democratização, transparência, autonomia, transversalidade, complementaridade, 

integração e interação, cooperação, fomento, universalização, diversidade e aplicação 

progressiva dos recursos. O Sistema Nacional de Cultura poderia ser compreendido como 

uma ação de Estado que reconhece, pela primeira vez, a sociedade e a traz para uma 

participação mais ativa junto à gestão de políticas públicas de cultura. Ele convoca os 

representantes públicos e a sociedade civil para uma participação política. 
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Os Conselhos de Política Cultural são uma reformulação dos já tradicionais Conselhos de 

Cultura, existentes no Brasil desde a Ditadura. Os participantes desses conselhos 

tradicionais eram escolhidos única e exclusivamente pelo Poder Executivo, ou seja, não 

havia participação direta da sociedade brasileira. A proposta dos Conselhos de Política 

Cultural, como declarado pelo próprio Ministério da Cultura em 2012, em publicação 

intitulada “Guia de orientações para os municípios: perguntas e respostas” está “alinhada 

com o conceito e os princípios do Sistema Nacional de Cultura” promovendo constantes 

diálogos entre o Poder Público e a sociedade a partir da constituição de Conselhos em que 

os membros participantes são entes da esfera pública e da sociedade civil (eleitos por 

segmentos e com a participação de entidades organizadas, artistas e de cidadãos comuns). 

Por lei, os Conselhos de Política Cultural possuem poder consultivo e deliberativo. Porém 

na prática esse é ainda um grande campo de disputa. A força política desses conselhos é 

apontada como incipiente e eles acabam por terem uma ação mais fortemente consultiva 

do que propriamente deliberativa. 

 

A um conselho deliberativo compete tomar decisões acerca das funções que lhe cabem e 

que deverão ser analisadas, aceitas e implementadas por órgãos gestores. A um conselho 

consultivo cabe julgar, opinar e assessorar acerca de assuntos que lhe são pertinentes e que 

contribuirão diante das tomadas de decisões de órgãos gestores. Em vários campos de 

atuação política ainda existem conselhos fiscalizadores (que devem fiscalizar contas 

públicas), conselhos normativos (que têm o poder de criar e interpretar as normas vigentes) 

e os propositivos (que devem propor ações ao Poder Executivo). 

 

Tanto a formação dos Conselhos quanto sua atuação estão previstas no Acordo de 

Cooperação Federativa firmado pela União (Ministério da Cultura) com os estados e/ou 

municípios. Esse documento dá base à constituição das relações entre as esferas públicas 

que estão previstas no SNC para o desenvolvimento dos Planos Territoriais. Em sua 

Cláusula nona, é possível verificar o que está previsto para a ação dos Conselhos: 

 

CLÁUSULA NONA: Os conselhos de Política Cultural constituem 

espaços de pactuação de políticas públicas de cultura, devendo apresentar, 
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pelo menos, as seguintes competências: 

a) Elaborar e aprovar os planos de cultura a partir das orientações 

aprovadas nas conferências, no âmbito das respectivas esferas de 

atuação; 

b) Acompanhar a execução dos respectivos planos de cultura;  

c) Apreciar e aprovar as diretrizes dos Fundos de Cultura no âmbito das 

respectivas esferas de competência; 

d) Fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos em decorrência das 

transferências entre os entes da federação; 

e) Acompanhar o cumprimento das diretrizes e instrumentos de 

financiamento da cultura. 

Parágrafo Único. Os Conselhos de Política Cultural terão caráter 

deliberativo e consultivo e serão compostos por no mínimo 50% de 

representantes da sociedade civil, eleitos democraticamente. (BRASIL. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA). 

 

É possível perceber que um dos objetivos das gestões Lula e Dilma ao organizar o SNC, o 

PNC e todas as ações e eventos acerca da institucionalização e instrumentalização do 

campo das políticas públicas de cultura, é construir uma estrutura sólida que resista a trocas 

de poder e mudanças de configurações políticas e administrativas. Essas ações se 

apresentam como tentativa de consolidação do campo da cultura.  

 

2.4.2. Da Secretaria de Economia Criativa para a Secretaria de Educação e Formação 

Artística e Cultural 

 

A Secretaria da Economia Criativa (SEC) foi criada em 2012 pelo Decreto 7743, que 

aprovava a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das 

funções gratificadas do Ministério da Cultura. Em seu artigo 17, o Decreto elencava as 

atividades que seriam de responsabilidade da Secretaria de Economia Criativa: 

 

Art. 17.  À Secretaria de Economia Criativa compete: 

I - propor, conduzir e subsidiar a elaboração, implementação e avaliação 

de planos e políticas públicas para o desenvolvimento da economia 

criativa brasileira; 

II - planejar, promover, implementar e coordenar ações para o 

desenvolvimento da economia criativa brasileira; 

III - formular e apoiar ações para formação de profissionais e 

empreendedores criativos e qualificação de empreendimentos dos setores 

criativos; 

IV - formular, implementar e articular linhas de financiamento de ações 

dos setores criativos para fortalecer sua cadeia produtiva; 
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V - formular e implementar ferramentas e modelos de negócios de 

empreendimentos criativos, isoladamente ou em parceria com 

organismos públicos ou privados; 

VI - instituir programas e projetos de apoio a ações dos setores criativos, 

seus profissionais e empreendedores, para articular e fortalecer micro e 

pequenos empreendimentos criativos; 

VII - subsidiar ações para promover bens e serviços criativos brasileiros 

em eventos nacionais e internacionais, em articulação com a Diretoria de 

Relações Internacionais; 

VIII - acompanhar a elaboração de tratados e convenções internacionais 

sobre economia criativa, em articulação com outros órgãos e organismos 

públicos e privados; 

IX - apoiar ações para intensificar intercâmbios técnicos e de gestão dos 

setores criativos com países estrangeiros; 

X - fomentar a identificação, criação e desenvolvimento de polos, 

cidades e territórios criativos para gerar e potencializar novos 

empreendimentos, trabalho e renda nos setores criativos; 

XI - articular e conduzir o mapeamento da economia criativa do Brasil 

para identificar vocações e oportunidades de desenvolvimento local e 

regional; 

XII - criar mecanismos de consolidação institucional de instrumentos 

regulatórios no setor da economia criativa; 

XIII - articular junto a órgãos públicos a inserção da temática da 

economia criativa nos seus âmbitos de atuação; 

XIV - subsidiar os demais órgãos do Ministério e entidades vinculadas 

na formulação de políticas para a promoção da economia criativa 

brasileira; 

XV - planejar, coordenar e executar ações para celebração e prestação de 

contas dos convênios, acordos e instrumentos congêneres, inclusive os 

que envolvam a transferência de recursos financeiros, no âmbito de sua 

área de atuação; e 

XVI - executar ações para celebração e prestação de contas dos 

convênios, acordos e instrumentos congêneres, que envolvam 

transferência de recursos do Orçamento Geral da União, no âmbito de 

sua área de atuação. (BRASIL. DECRETO 7743/12) 

 

A proposta era que a SEC priorizasse o apoio aos profissionais e aos micro e pequenos 

empreendimentos criativos do País, objetivando fortalecer a cultura para que ela se tornasse 

um “eixo estratégico nas políticas públicas de desenvolvimento do Estado brasileiro”. 

 

O primeiro grande desafio foi a criação do Plano da Secretaria da Economia Criativa, 

documento que definiria as políticas, diretrizes e ações da SEC a serem desenvolvidas até 

o ano de 2014. Para tanto, era preciso partir da definição exata de um conceito tão largo, 

amplo e, ao mesmo tempo, vago como o da “economia criativa”. Trata-se de um conceito 

novo até mesmo em países ditos “desenvolvidos”, que já fazem uso do campo de atuação 
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da economia criativa a partir de seus cenários econômicos, sociais e mesmo geográficos. 

Era preciso, preliminarmente, adequá-lo às especificidades e características de nosso País. 

 

Nossa compreensão de economia criativa definitivamente não se 

submetia ao significado moderno das “indústrias culturais”. Pelo 

contrário, o grande desafio intelectual e político para a construção de um 

Plano da Secretaria era o de retomar o papel do MinC na formulação de 

políticas públicas para o desenvolvimento brasileiro. Por isso, nossa 

primeira tarefa foi a de pactuar os fundamentos da economia criativa, a 

partir dos seguintes princípios: inclusão social, sustentabilidade, na 

inovação, diversidade cultural brasileira. (BRASIL. PLANO DA 

SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA, 2011, p.21). 

 

O primeiro passo no processo de definição e adaptação do termo foi o fato de no Brasil 

adotarmos o conceito de “setor criativo” ao invés de “indústria criativa”, conceito este 

frequentemente adotado pela literatura como tradução literal do termo “creative 

industries”. Porém, sabe-se que o termo “industries”, no contexto americano, designa 

“setor” e não “indústria” assim como a concebemos, ou seja, como campo de 

desenvolvimento de “atividades fabris, de larga escala, massificadas e seriadas”. 

 

Com o objetivo de definir o campo de atuação da Secretaria da Economia Criativa, chegou-

se ao conceito de “setores criativos”, diferenciando-os de outros setores tradicionais da 

economia brasileira. Para tanto, assim se definiu: 

 

Os setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como 

processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, 

cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em 

produção de riqueza cultural, econômica e social. (BRASIL. PLANO DA 

SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA, 2011, p.22). 

 

Isso significa dizer que os setores criativos são aqueles que envolvem, ou que estão no 

entorno do ato criativo, compreendendo então atividades relacionadas a partir do ciclo 

criação/produção/distribuição/consumo. Define-se então a subdivisão entre setores 

criativos nucleadores, setores criativos relacionados e uma terceira via independente das 

demais e que abarca o campo do patrimônio imaterial. 

 

Nos setores criativos nucleadores, encontrávamos o patrimônio natural e cultural 



114 

 

(atividades relacionadas a museus, sítios arqueológicos, paisagens culturais e patrimônio 

natural), os espetáculos e celebrações (atividades relacionadas às artes de espetáculo, festas, 

festivais e feiras), as artes visuais e o artesanato (atividades relacionadas à pintura, 

escultura, fotografia e artesanato), os livros e periódicos (atividades relacionadas à 

produção de jornais, revistas, livros, outros materiais impressos, bibliotecas físicas ou 

virtuais e feiras de livros) o design e os serviços criativos (atividades relacionadas ao design 

de moda, gráfico, de interiores, paisagístico e aos serviços de arquitetura e de publicidade), 

o audiovisual e as mídias interativas (atividades ligadas à produção de cinema e vídeo, TV 

e rádio em formato tradicional ou digital, internet podcasting e games). Nos setores 

criativos relacionados, encontrávamos o turismo e os serviços na área turística como 

roteiros e serviços de hospitalidade e o esporte e lazer que engloba o esporte, a preparação 

física e bem-estar, os parques temáticos e de diversão. No campo do patrimônio imaterial, 

os setores criativos abarcavam os cursos de educação e capacitação, os registros, memória 

e preservação e os equipamentos e materiais de apoio. 

 

Com essas subdivisões, o intuito do Plano da Secretaria Criativa era o de atender aos 

serviços criativos classificados entre Patrimônio, Artes, Mídia e Criações Funcionais. 

 

A intenção clara que podemos perceber era a de tornar o campo da cultura um braço 

importante da economia brasileira. A questão nevrálgica está novamente na ampliação 

brusca do conceito de cultura que faria com que setores da sociedade como a indústria da 

moda ou mesmo automobilística (que inclui o design de carros, por exemplo), se 

entendessem e procurassem se enquadrar, em determinados momentos, como agentes 

culturais, defendendo inclusive o uso de instrumentos de incentivo à cultura para ações 

específicas de dado setor. Assim aconteceu, em caso já citado, quando da aprovação pela 

Lei Rouanet de projeto que visava à viabilização de desfile de moda em eventos 

internacionais de estilistas de reconhecido valor no mercado.   

 

Nesse contexto, há um projeto de Lei que visa garantir que projetos de publicações e 

pesquisas no campo gastronômico possam ser enquadrados na Lei Rouanet para que 

possam usufruir dos benefícios fiscais garantidos por ela. Alex Atala, por meio do Instituto 
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Atá, encabeça uma campanha intitulada “Gastronomia é cultura / Eu como cultura” que 

pretende reunir um milhão de assinaturas para pressionar a aprovação da lei. 

 

Com isso, também começamos a quantificar o setor cultural, contabilizando produtos e 

serviços, como a mão de obra do entorno da ação artística para a composição de números 

da cultura. Um exemplo seria a realização de um evento como o Rock in Rio. Além das 

atividades que envolvem a própria criação e apresentação artística das bandas, há setores 

da economia que giram em torno do evento, desde a prestação de serviços diversos (som, 

luz, transporte, hospedagem, etc.), até a movimentação econômica na região com a chegada 

de turistas para o evento. Tudo isso que está no entorno da produção artística propriamente 

dita, passa a contabilizar números para a cultura. Assim, pode-se, por exemplo, afirmar que 

os setores culturais respondem por aproximadamente 2,84% do PIB brasileiro anual (dados 

de pesquisa da FIRJAN para o ano de 2010) ou ainda que esses mesmos setores respondem 

por 3.763.271 (ou 8,54%) do total de pessoas empregadas com carteira assinada no Brasil 

(dados de pesquisa do IBGE para o ano de 2010). Com isso, é fato que presta-se contas do 

setor cultural para a sociedade e a economia brasileira. Mas será que são números realmente 

significativos para o produtor, o agente, o artista ou para a sociedade como ente social que 

usufrui da produção artística brasileira? 

 

A procura por quantificar o setor cultural faz-se necessária, principalmente para, entre 

outras ações, articular com entidades bancárias, programas de estímulo e apoio econômico 

a empreendimentos criativos. Porém, é preciso muito cuidado na análise do setor a partir 

de dados numéricos que, se lidos isoladamente, podem causar impressões erradas e 

interpretações equivocadas sobre o setor. 

 

O Plano da Secretaria da Economia Criativa assume no Governo Federal 

o desafio de construir uma nova alternativa de desenvolvimento 

fundamentada na diversidade cultural, na inclusão social, na inovação e 

na sustentabilidade. Para tanto, elege a economia criativa como um eixo 

de desenvolvimento do Estado brasileiro. Na sociedade do conhecimento 

e das novas tecnologias, a economia da cultura vem se ampliando, 

transfigurando-se em uma economia criativa. Essa nova economia, que 

ultrapassa as linguagens artísticas e as culturas populares, passa a 

dominar novos segmentos (novas mídias, games, softwares) e a agregar 

novos valores às indústrias tradicionais (design, arquitetura, moda), 
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tomando hoje grande importância nas diversas regiões do planeta. É a 

dimensão simbólica da produção humana, desta feita, que será elemento 

fundamental na definição econômica desses novos bens e serviços 

(BRASIL. PLANO DA SECRETARIA CRIATIVA, 2011, p.45). 

  

A Secretaria da Economia Criativa teria como maior desafio a organização de informações 

e dados dos setores criativos para articular ações de fomento aos empreendimentos, ações 

de educação para desenvolvimento de competências, dar subsídios diversos para que se 

fortaleça a infraestrutura dos setores e criar marcos legais para as áreas atendidas. O 

objetivo é o de atender a um dos pontos primordiais do Plano Nacional de Cultura, que 

afirma ser necessário “ampliar a participação da cultura no desenvolvimento 

socioeconômico sustentável” (ESTRATÉGIA Nº 4 DO PLANO NACIONAL DE 

CULTURA). 

 

Aqui se faz necessário definir qual a compreensão que temos do termo “desenvolvimento”, 

pois quando aliado à análises do setor econômico, temos a tendência de fazer uma leitura 

quantitativa, porém não é somente em relação à evolução e crescimento numérico que se 

analisa o desenvolvimento de um setor, como bem aponta Lia Calabre, em artigo intitulado 

“A problemática do desenvolvimento dentro do campo de construção de políticas culturais”, 

publicado junto ao Plano da Secretaria da Economia Criativa em 2011: 

 

Desenvolvimento, segundo o significado presente nos dicionários, pode 

estar representado tanto pelo crescimento econômico, quanto pelo social 

e/ou político, ou ainda, pelo aumento das qualidades morais, psicológicas, 

intelectuais, entre outras. (CALABRE, 2011, p.97) 

 

Lia Calabre cita Celso Furtado, economista e Ministro da Cultura no governo de José 

Sarney, na década de 1980. Furtado é responsável pela articulação e aprovação da primeira 

lei de incentivo fiscal (a Lei Sarney) e, segundo Calabre, ele “faz parte do grupo de 

economistas que concebe desenvolvimento como algo ligado também a mudanças 

qualitativas, tanto no modo de vida das pessoas quanto nas instituições e nas estruturas 

produtivas” (CALABRE, 2011, p.99). Calabre destaca que foi durante a gestão de Furtado 

que, pela primeira vez, se viu uma preocupação com o que ele chamou de “economia da 

cultura”: ele encomendou para a Fundação João Pinheiro um estudo sobre o setor que foi 
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posteriormente publicado com um prefácio seu.  

 

O ministro inicia o prefácio da publicação dos resultados da pesquisa 

tentando definir o que é cultura para esse campo de estudos. “Sistema de 

valores, a cultura é da esfera dos fins, e a lógica dos fins escapa ao cálculo 

econômico em sua versão tradicional. Mas já ninguém ignora que as 

relações entre fins e meios nos processos sociais são com frequência 

biunívocas, podendo prevalecer uns sobre os outros na configuração 

ocasional desses processos (Furtado, 1988-B, p.5)” (CALABRE, 2011, 

p.99). 

 

É preciso ter claro sobre qual tipo de desenvolvimento estamos falando quando discutimos 

o setor cultural e as ações da Secretaria da Economia Criativa. O Plano da Secretaria 

Criativa definia dois vetores principais para nortear as ações e programas: o vetor 

Desenvolvimento e Monitoramento (macroeconômico ou estruturante), que contemplava 

os eixos “Territórios Criativos”, “Estudos e Pesquisas” e “Marcos Legais”; e o vetor 

Empreendedorismo, Gestão e Inovação (microeconômico ou empreendedor), que 

contemplava os eixos de “Fomento a empreendimentos criativos”, “Fomento para 

competências criativas” e “Redes e Coletivos”. 

 

No eixo “Territórios Criativos”, o Plano previa que: 

 

Nesse campo serão trabalhadas a concepção e a implementação de 

metodologias, ações, projetos e programas que permitam o surgimento e 

a institucionalização de territórios criativos (bairros, polos produtivos, 

cidades e bacias criativas). Serão prospectados espaços que tenham 

potencial para serem considerados territórios criativos e, dessa forma, 

possam potencializar a geração de trabalho, emprego e renda (BRASIL. 

PLANO DA SECRETARIA CRIATIVA, 2011, p.42). 

 

Já o eixo “Estudos e Pesquisas” objetivava promover o constante monitoramento do campo 

da Economia Criativa. O eixo “Marcos Legais” pretendia atuar junto à criação de marcos 

legislativos que atendessem ao setor tanto no que diz respeito ao campo econômico quanto 

tributário, trabalhista e de propriedade intelectual. O eixo “Fomento a empreendimentos 

criativos” propunha-se a estimular a criação e desenvolvimento de incubadoras objetivando 

promover o fomento técnico e financeiro para organizações do setor criativo. O eixo 

“Formação para competências criativas” tinha por objetivo atuar junto ao campo da 
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educação para articular formação e desenvolvimento de competências por meio da 

capacitação técnica e de gestão ao profissional do setor criativo, atuando junto a 

universidades públicas e privadas, escolas de nível técnico e entidades do terceiro setor. 

Por fim, o eixo “Redes e Coletivos” pretendia estimular a organização de coletivos, redes 

de coletivos e cooperativas de profissionais criativos, dando suporte e subsídio técnico e 

financeiro para isso. A proposta desse eixo era “fortalecer a economia criativa brasileira a 

partir de práticas inovadoras, associativas, cooperadas, inclusivas e sustentáveis” (texto 

contido no Plano da Secretaria Criativa, 2011, P.43). 

 

A proposta da estruturação das ações contidas no Plano da Secretaria da Economia Criativa 

passaria por diálogos com vários agentes e setores da sociedade, dentre eles especialistas 

na área dos estudos da cultura, da economia e das políticas públicas para o setor, diálogos 

com outros Ministérios objetivando a construção de ações conjuntas e diálogo com setores 

criativos para levantamento de informações e articulações de práticas com o intuito de 

atender às necessidades de cada setor. 

 

No caso do teatro, foco específico desta pesquisa, o Plano da Secretaria da Economia 

Criativa fez um levantamento junto ao setor e elencou as principais demandas dos sujeitos 

culturais. Dentre outras, o Plano destacava as necessidades de levantamento de dados e 

informações sobre a cadeia produtiva do teatro, objetivando fornecer diagnósticos e 

orientar a destinação de recursos; articular editais de fomento para montagem e circulação 

de espetáculos e prêmios de reconhecimento a profissionais do setor; estimular a criação 

de cursos em licenciatura, bacharelado, tecnológico em teatro e criar programas de 

formação técnico-profissional para a cadeia produtora do teatro (cenógrafos, maquiadores, 

figurinistas, iluminadores, sonoplastas, produtores etc.); apoiar a realização de festivais e 

mostras teatrais em todo o País; estimular a criação de prêmios e bolsas de intercâmbio 

entre escolas e grupos de teatro; elaborar leis específicas de fomento ao teatro e propor 

junto ao Ministério do Trabalho a revisão da lei que regulamenta a atividade profissional 

na área.   

 

Torna-se difícil qualificar a ideia de produtividade quando o campo de análise é o das 
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apresentações artísticas e, no caso desta pesquisa, especificamente o campo do teatro. O 

teatro não gera produtos, pois ele é, em si mesmo, o processo e o produto, ou o meio e o 

fim. A experiência do teatro existe apenas enquanto ela acontece. É efêmera e não pode ser 

capturada na sua singularidade (a de ser um evento que acontece uma única vez). Se 

produzirmos um produto audiovisual a partir de uma encenação teatral, esse produto não é 

mais teatro, mas sim, uma gravação de um teatro. O teatro só existe em relação com o 

próprio teatro. 

 

Em seu artigo, Lia Calabre destaca uma reflexão de Renato Ortz, na qual o autor afirma 

que “nenhuma política cultural pode ser realizada sem previamente se perguntar: de que 

desenvolvimento está se falando?” (ORTZ, 2008, p.126). Calabre ainda complementa tal 

reflexão dizendo: 

 

Ainda segundo Ortz, esse é o grande desafio, pois não existe uma única 

resposta. O que há é um campo de disputas, com variações de natureza 

ideológica e política. Logo, isso significa que ao se operar com o conceito 

de desenvolvimento no campo cultural (ou melhor, em todos os campos) 

é fundamental situar o lugar de onde se fala, qual é a essência da questão. 

Para alguns autores, como Amarthya Sen, por exemplo, o 

desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades de escolha, 

sejam elas de que natureza for. Por esta visão, podemos afirmar que a 

negação da liberdade cultural pode gerar privações significativas, 

empobrecendo vidas humanas e excluindo pessoas das ligações culturais 

que elas têm direito. Portanto, a perspectiva do desenvolvimento humano 

pode, e deve efetivamente, ser ampliada para acolher a importância da 

liberdade cultural (CALABRE, 2011, p.100).  

 

Diante disso, torna-se importante novamente a questão já abordada do desenvolvimento de 

ações que visem à descentralização de recursos porque é fato que “os quadros de 

abundância e escassez de recursos que verificamos no campo da cultura reproduzem, em 

larga medida, os mesmos graus de desigualdade e de concentração detectados nas outras 

áreas” (CALABRE, 2011, p.100). 

 

A tentativa, diante de todas essas ações, é garantir o direito à cultura, porém é sempre 

preciso se perguntar sobre as escolhas políticas de uma gestão e sobre os valores sociais de 

uma época, porque é certo que a inclusão de uns traz consigo a exclusão de outros e, nessa 
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balança, é preciso sempre pensar os lados da relação da cultura para que não se dê peso 

demais para alguns, e de menos para outros. A ampliação do conceito de cultura e a 

definição de políticas culturais que incluem desde a tradição popular aos braços da 

economia da cultura, são os grandes desafios dessa gestão. Como viabilizar mecanismos 

sólidos, que resistam às intempéries da política nacional e que deem bases reais para o 

desenvolvimento de um setor que, por anos, foi visto como frágil, ou mesmo inexistente, 

para a economia brasileira?  

 

Bianca Tomaino, doutoranda em Direito pela UERJ, em artigo intitulado 

“Constitucionalização da cultura: significantes vazios e política nacional – breve estudo de 

caso sobre projetos aprovados via Lei Rouanet”, apresentado no V Seminário Internacional 

de Políticas Culturais (realizado pela Fundação Casa de Rui Barbosa em 2014, na cidade 

do Rio de Janeiro), aborda os conceitos de Cultura e de Democracia, definindo-os como 

“significantes vazios”. Segundo a autora, os significantes vazios são conceitos móveis que 

“são definidos e redefinidos pela dinâmica social, objetivando a homogeneização de 

discursos embasados em valores universais” (TOMAINO, 2013, p.1).  

 

À hipótese cogitada a este trabalho importa admitir que os termos 

democracia e cultura são significantes vazios continuamente mobilizados 

segundo a ordem política em voga ou que conservam perspectivas 

enunciativas anacrônicas, se comparadas às leis objetivas que elaboram 

enunciados sobre o tema (...). Os significantes vazios viabilizam a 

compreensão da ressignificação ou naturalização de conceitos manejados 

em diferentes discursos. Fundamentado na articulação entre o universal 

e o particular, o estudo dos significantes vazios decorre do diálogo entre 

práxis e teoria, no confronto entre categorias sociais e as formações 

discursivas disponíveis em determinado tempo e espaço (...). A presença 

de termos cujos significados orbitam segundo uma luta constante pela 

consagração do discurso dominante mostra-se viável a um quadro de 

compreensão de direitos que mesclam a positivação do objeto inatingível 

com as nuances históricas que a interpretação, seja no campo prático ou 

teórico, lhes confere (TOMAINO, 2014, p.2-6).  

 

Com isso, Tomaino defende que “cultura” e “democracia” são conceitos permanentemente 

móveis e abertos a interpretações variáveis segundo tempo e espaço, tornando possível, no 

caso desta pesquisa, as várias leituras sobre o campo da cultura, dependendo do interesse 

político no desenvolvimento do setor.  
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Essa é uma reflexão importante para concebermos as questões acerca das ações que estão 

previstas no Plano de Secretaria da Economia Criativa, Secretaria esta de extrema 

importância para o desenvolvimento do setor cultural como economia sólida, porém que 

traz em seu conceito base (economia criativa), as disputas do campo dos estudos culturais 

brasileiros.  

 

Na tentativa constante de negar a lógica neoliberal presente nas bases das leis de incentivo 

à cultura, criaram-se ações diversas que preveem abraçar um campo cultural alongado 

(tendo em vista que o conceito de cultura é um significante vazio e possibilita inúmeras 

interpretações), com o intuito de descentralizar, gerar autonomia e dar acesso à cultura, 

democratizando segundo uma lógica de mercado implícita nas ações propostas. Sendo essa 

uma lógica de mercado, fortalece uma democracia permanentemente excludente. Em quase 

todas as ações apresentadas é possível perceber a clara ausência de um terceiro lado das 

relações culturais, o público. É preciso pensar o público como protagonista nas ações da 

cultura, com o intuito de mudar o eixo das relações da cultura com o mercado, propondo 

assim uma efetiva liberdade cultural como direito previsto na Constituição e não mais 

exclusivamente como evento, projeto ou atividade estritamente econômica. 

 

Diante desse cenário, uma das primeiras atitudes efetivas do novo ministro Juca Ferreira 

foi repensar as ações elencadas no plano da Secretaria da Economia Criativa, propondo-se, 

inclusive, a repensar a própria existência dessa secretaria com o intuito de tornar transversal 

a preocupação com a economia da cultura. 

 

A pauta da economia da cultura, pela qual a então Secretaria da Economia Criativa 

responde até o momento, não sairá de cena. Existe uma informação publicada pelo jornal 

O Globo, em 3 de março de 2015, em que o jornalista Ancelmo Gois afirma que essa 

secretaria teria sido extinta, ocasião em que o então secretário Marcos André Carvalho teria 

sido demitido do cargo. Em nota de esclarecimento, o então ministro Juca Ferreira não 

afirma que a informação seja verídica, tampouco a desmente, procura apenas justificar que 

a decisão de saída da pasta se deu por parte do secretário e que não houve demissão e 
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conclui, afirmando que o Ministério da Cultura “está estudando o melhor arranjo 

institucional para contemplar os objetivos estratégicos da nova gestão. Eventuais alterações 

na estrutura serão anunciadas no devido tempo” (MINISTÉRIO DA CULTURA). O fato 

narrado pelo Jornal O Globo ganha reforço quando, em 19 de março, ao anunciar a criação 

de uma nova secretaria, o próprio Ministério da Cultura declara que a Secretaria de 

Políticas Culturais assumirá a pauta da economia, com o objetivo de cuidar de sua lógica e 

proposta transversal: “na nova estrutura proposta, a pauta da Economia da Cultura será 

reforçada em seu caráter estratégico e efetivamente transversal, criando condições para sua 

presença em todas as secretarias e vinculadas” (BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA). 

 

O Ministério da Cultura ainda anuncia que a pauta da Economia da Cultura continuará em 

evidência, com a criação de uma conta satélite, a partir do desenvolvimento de pesquisas e 

estudos acerca de indicadores da cultura, além do desenvolvimento de projetos que 

viabilizem a projeção econômica internacional no campo da cultura. Conta satélite é um 

método de classificação estatística, uniforme e de padrão internacional, da economia da 

cultura que visa avaliar o impacto do setor cultural na economia do País a partir da análise 

das contas nacionais. Isso se tornará possível com a criação, entre outras ações, de uma 

Comissão Nacional de Economia da Cultura.  

 

O Ministério da Cultura anuncia ainda a criação de uma Comissão 

Nacional de Economia da Cultura, com participação do governo e da 

sociedade civil, para debate e construção coletiva da agenda de cultura e 

desenvolvimento. Para tratar do assunto, foi iniciada uma parceria 

importante entre o MinC e a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) 

da Presidência da República, de modo a incorporar na centralidade da 

agenda política governamental os assuntos relativos à economia da 

cultura e economia criativa. A diversidade cultural mantém-se como pilar 

para as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da economia da 

cultura em todo o território nacional. As experiências de participação 

produtiva, inovação, sustentabilidade e organização advindas das mais 

variadas práticas culturais continuarão sendo importantes insumos para a 

construção de um novo modelo de desenvolvimento nacional, mais 

humano e plural (BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA). 

 

A nova Secretaria, anunciada em 19 de março de 2015, é a Secretaria de Educação e 

Formação Artística e Cultural. Segundo o site do Ministério da Cultura, ela nasce conectada 

com o ideal de “Pátria Educadora”, lema do novo governo de Dilma Rousseff. Segundo o 
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próprio Ministério, essa Secretaria surge:  

 

Atenta à importância da inserção das práticas e saberes culturais nos 

processos educativos, como um caminho para a qualificação e a 

ampliação do repertório cultural de crianças e jovens de todo país e 

garantia de seus direitos culturais (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

CULTURA). 

 

A proposta é ampliar as ações conjuntas entre Ministério da Cultura e Ministério da 

Educação. Desde 2011, alguns esforços foram realizados no sentido de se estabelecer uma 

sólida (porém tímida) parceria entre os citados Ministérios, dentre as quais se destacam os 

projetos Mais Cultura nas Universidades e Mais Cultura nas Escolas, que compreendem 

editais para o desenvolvimento de atividades culturais em ambientes públicos de educação 

(universidades e escolas). 

 

Com essas ações, o Ministério da Cultura reconhece a importância 

estratégica de ações intersetoriais para alcançar a democratização do 

conhecimento, a universalização do acesso à cultura e o desenvolvimento 

de uma sensibilidade estética crítica, comprometida com a diversidade 

cultural do país (BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA). 

 

Será desenvolvido um Programa Nacional de Formação Artística e Cultural, com o intuito 

de fomentar “o diálogo entre as diversas práticas culturais, populares e tradicionais, e a 

educação formal” (BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA). A Secretaria de Educação e 

Formação Artística e Cultural atuará em três principais frentes: a formação de gestores e 

agentes culturais, a formação artística e profissional e a consolidação de uma política 

cultural voltada para instituições públicas de ensino. 
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CAPÍTULO 3 – AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA – EXPERIÊNCIAS 

INTERNACIONAIS 

 

Partindo de reflexão proposta pelo autor Teixeira Coelho em “Cultura e Estado: a política 

cultural na França – 1955-2005”, em que define “política cultural” como tema de cunho 

“comparativo”, uma vez que podemos (e devemos) aprender com a experiência “do outro”, 

este capítulo visa propor reflexões com base em históricos e projetos que dialogam ou 

apresentam propostas para que possamos pensar o cenário brasileiro no presente e em ações 

futuras para o campo da cultura. 

 

Como disciplina do conhecimento, a Política Cultural é, antes de mais 

nada, comparativa. Como o Direito. As propostas, as conquistas, os 

fracassos, os impasses em política cultural num determinado lugar 

servem para que um outro lugar queime etapas em seu processo, se 

beneficie dos erros cometidos por outros e dos acertos por eles 

conseguidos (COELHO, 2012, p.11).  

 

3.1. A UNESCO, o conceito de Diversidade Cultural e o MERCOSUL 

 

Diante do contexto apresentado nos capítulos anteriores, torna-se fundamental ampliar os 

horizontes e investigar as referências externas que nos levaram a esses caminhos no campo 

das reflexões e do desenvolvimento de políticas públicas de cultura no País. Para tanto, 

abrimos este capítulo procurando compreender as propostas da UNESCO – Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura para o campo das políticas culturais. 

 

A UNESCO é uma agência da ONU (Organização das Nações Unidas), criada em 16 de 

novembro de 1945, que tem por principal objetivo diagnósticos e propostas no campo da 

ciência, educação, cultura e comunicação. Possui 195 Estados membros responsáveis 

inclusive pela manutenção dos recursos da agência que são somados a fundos captados 

pela realização de diversos projetos. A UNESCO atua junto às Comissões Nacionais de 

cada país membro, a organizações não governamentais e a organismos internacionais como 

o Banco Mundial. 
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A UNESCO afirma em seu site, que no Brasil “o momento é de reconhecimento dos 

direitos culturais como necessidade básica e direito dos cidadãos, o que conduz à busca de 

uma agenda integrada com as políticas sociais e de desenvolvimento”. 

 

Criada em 1945 como uma agência da ONU, a UNESCO tem por objetivo desenvolver 

bases que deem condição para diálogos entre nações respeitando a diversidade e os valores 

culturais dos povos. Partindo de levantamentos de dados globais e com a cooperação dos 

países participantes (são 195 países membros), a entidade firma documentos com o intuito 

de atingir objetivos específicos definidos durante as convenções realizadas periodicamente. 

Desde sua fundação foram realizadas 36 conferências e inúmeras convenções, porém, para 

o foco da pesquisa, vale destacar dez convenções que tiveram a cultura como tema principal 

de debates. São elas: a “Convenção Universal sobre os Direitos Autorais” (realizada em 

1952 e revista em 1971), a “Convenção para Proteção de Bens Culturais em Caso de 

Conflito Armado” (1954), a “Convenção para o Fomento das Relações Culturais 

Interamericanas” (1954), a “Convenção sobre as Medidas que Devem ser Adotadas para 

Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferência de Propriedades Ilícitas de 

Bens Culturais” (1970), a “Convenção Universal Sobre Direito de Autor” (1971), a 

“Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural” (1972), a 

“Convenção para Povos Indígenas e Tribais” (1989), a “Convenção sobre a Proteção do 

Patrimônio Subaquático” (2001), a “Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial” (2003) e a “Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais” (2005). Além da constituição dos textos oriundos das convenções 

que são adotados como referências para criação de ações governamentais por parte dos 

países participantes, há que se destacar também outros dezenove documentos que norteiam 

(ou que objetivam nortear) as ações dos países membros no campo da cultura: o “Acordo 

para Facilitar a Circulação Internacional do Material Visual e Auditivo de Caráter 

Educativo, Científico e Cultural” (1948), o “Acordo Sobre Importação de Materiais 

Educacionais, Científicos e Culturais” (1950), a “Recomendação a Respeito da Construção 

de Museus” (1960), a “Declaração dos Princípios e da Cooperação Internacional” (1966), 

a “Recomendação a Respeito da Preservação da Propriedade Cultural Pública ou Privada” 

(1968), a “Declaração da Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais na Ásia” 
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(1973), a “Declaração da Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais na 

África” (1975), a “Recomendação para Participação e Contribuição das Pessoas na Vida 

Cultural” (1976), a “Recomendação para Proteção dos Bens Móveis Culturais” (1978), a 

“Recomendação para Normatização Internacional de Financiamento à Cultura” (1980), a 

“Recomendação para Salvaguarda e Preservação das Imagens Cinematográficas” (1980), 

a “Recomendação Relativa à Situação do Artista” (1980), a “Recomendação para 

Salvaguarda das Tradições Culturais e Folclóricas” (1989), a criação do “Código 

Internacional de Ética para Comercialização de Bens Culturais” (1999), o “Acordo 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa” (2000), a “Declaração Universal sobre 

Diversidade Cultural” (2001), a “Declaração sobre a Intenção de Destruição do Patrimônio 

Cultural” (2003), o “Relatório da ONU sobre Direitos Culturais” (2013), o “Relatório da 

Unesco – Investir na Diversidade Cultural e no Diálogo Intercultural e a Declaração de 

Hangzhou” (2013) que é fruto do “Congresso Internacional da Unesco intitulado “Cultura: 

chave para o desenvolvimento sustentável”. 

 

Para esta pesquisa, que vem construindo uma leitura para o Brasil e para o mundo a partir 

das análises do campo da cultura em diálogo com a comunicação e com a educação, é 

relevante também, entre outros dados, a informação atualizada pela UNESCO, em 2014, 

de que temos no mundo cerca de 771 milhões de analfabetos (do total da população 

mundial que, segundo a ONU, é de 7,2 bilhões). Trata-se de um número expressivo, porém 

o quadro real deve ser ainda mais alarmante, pois, para esse levantamento, não são levados 

em conta os chamados “analfabetos funcionais” (condição de indivíduos que alfabetizados, 

apenas conseguem identificar letras, mas não conseguem interpretar textos).  

 

A UNESCO é também responsável por disseminar e popularizar terminologias que dão 

base às ações públicas de cultura dos países participantes. Dentre eles, o que está em voga 

é o conceito de “diversidade cultural”, que sustenta os diálogos e o texto base da Convenção 

de 2005, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 485/2006, e que dá 

sustentação às ações de nosso Ministério da Cultura nos últimos anos. 

 

Segundo a redação do item 1 do Artigo 4 da Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
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Diversidade das Expressões Culturais, publicada em 2005 pela UNESCO, o conceito de 

“Diversidade Cultural” é assim definido: 

 

"Diversidade cultural” refere-se à multiplicidade de formas pelas quais 

as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais 

expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. A 

diversidade cultural se manifesta não apenas nas variadas formas pelas 

quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da 

humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também 

através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e 

fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e 

tecnologias empregados (CONVENÇÃO DA UNESCO, 2005). 

 

Esse mesmo artigo 4º ainda define outros conceitos como “conteúdo cultural”, “expressões 

culturais”, “atividades, bens e serviços culturais”, “indústrias culturais”, “políticas e 

medidas culturais”, “proteção” e “interculturalidade”, conceitos estes que se fazem 

presentes não apenas nos textos oficiais das ações de políticas públicas voltados ao campo 

cultural no Brasil, mas também na fala de nossos governantes e gestores, como é o caso do 

atual ministro Juca Ferreira (ministro que assumiu a pasta em janeiro de 2015) que, em 

dada ocasião, no contexto de sua gestão anterior, afirmou que “optamos pela diversidade 

cultural brasileira” (FERREIRA, 2009).  

 

É preciso ainda trazer à pauta questionamentos acerca dos valores e da origem ideológica 

e política das preocupações elencadas durantes os encontros dos países membros da 

UNESCO. Para tanto, vale ressaltar um dado histórico destacado por Luiz Fernando da 

Silva em comunicação apresentada no XV Encontro de Ciências Sociais do Norte e 

Nordeste, em 2012, em Teresina, no Piauí. Em artigo intitulado “Unesco, cultura e políticas 

culturais”, Silva destaca que: 

 

O ato constitutivo da Unesco, elaborado em novembro de 1945, contou 

com um comitê de redação que incluía representantes da França, da Índia, 

do México, da Polônia, do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, 

no qual não tinha assento a União Soviética. “Essa ausência favoreceu a 

tese liberal em sua versão estadunidense, ainda denominada de doutrina 

da liberdade de informação, quando foi introduzido e interpretado nos 

textos a cláusula: “Facilitar a livre circulação de ideias por meio de 

palavras e da imagem” (MATELLART, 2005, p.54). A concepção de 

“mundo livre ocidental” imbricava-se na progressiva internacionalização 
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e crescente interpenetração dos mercados consumidores, dos 

investimentos diretos de gigantescas empresas multinacionais em um 

campo geográfico altamente diversificado, das associações 

transnacionais de capitais e, inclusive, da formação de um mercado 

mundial de capitais dirigidos por organismos multilaterais, como Banco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional e outros. O reordenamento 

geopolítico internacional, tendo como centralidade a hegemonia 

estadunidense, é o espaço a partir do qual se constituiu a Instituição, 

dentro do Sistema da Organização das Nações Unidas. No transcorrer das 

décadas, especialmente a partir de 1970, países europeus e Japão 

passaram a exercer mais pressões e diferenciações nas formulações da 

Instituição. Especialmente em recorrência ao que ficou definido como 

“equidade de fluxos informacionais” e, mais recentemente, por dentro 

das formulações sobre o direito ao acesso à diversidade e expressões 

culturais por meio dos bens e serviços culturais (UNESCO, 2005). 

(SILVA, 2012, p.3-4). 

 

Esse cenário, que reforça as bases da hegemonia cultural norte-americana, seria 

potencializado com a lógica da globalização 14 , mas é na cultura que se dá a maior 

resistência à homogeneização. Reforçam-se as bases regionais ou a força de blocos 

econômicos, como o Mercosul e a União Européia.  

 

Si la conformación del gran espacio mundial se hace a través de espacios 

culturales, América Latina puede ser uno de esos espacios. Un espacio 

cultural incluye el componente simbólico, lo que llamamos la o las 

culturas, los espacios científico-tecnológicos y educacionales y los 

intercambios entre los distintos membros os componentes de ese espacio 

(GARRETÓN M., 2008, p.47)15 

 

No contexto do Mercosul, sete são os momentos mais significativos no campo das 

discussões culturais: o Primeiro Encontro de Secretários de Cultura e Autoridades Culturais 

do Mercosul (1992), a publicação do Protocolo de Integração Cultural do Mercosul (1996) 

e a publicação da Carta Cultural Ibero-americana, publicada em 2006 após a Convenção 

sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais promovida pela 

UNESCO, a criação da Comissão da Diversidade Cultural no Mercosul Cultural (2012), a 

                                                 
14 Globalização pode ser definida como sendo um processo de integração entre países (e também entre 

pessoas) de cunho econômico, social e político. Milton Santos e Hobsbawn são alguns dos autores que 

discutem o tema. 
15 Se a confirmação do grande espaço mundial se faz através de espaços culturais, a América Latina pode ser 

um desses espaços. Um espaço cultural inclui o componente simbólico, o que chamamos a ou as culturas, os 

espaços científico-tecnológicos e educacionais e os intercâmbios entre os diversos membros ou componentes 

desse espaço (GARRETÓN M., 2008, p.47, tradução da autora). 
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Declaração de Brasília que compreende um acordo entre Brasil e Argentina (2012), a 

Declaração do Suriname (2013) e o Consenso de Montevideo sobre População e 

Desenvolvimento (2013). 

 

O Mercosul foi criado em 1991, pelo documento conhecido como Tratado de Assunção. 

Nele, não há menção à cultura e às relações culturais entre os países que o constituíram 

(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai)16. Porém, data do ano seguinte (1992) o primeiro 

evento entre os países do bloco que tinha por objetivo discutir as questões culturais 

(Primeiro Encontro de Secretários de Cultura e Autoridades Culturais do Mercosul). Já em 

1995, o grupo de países constituintes do Mercosul criou a Reunião Especializada Sobre 

Cultura, a partir da resolução nº 34/92. A primeira reunião, realizada em 15 de março de 

1995, em Buenos Aires, decidiu, entre outras coisas, pela promoção de cooperação e 

intercâmbio, além de ações práticas elencadas em seus 20 artigos que visam a integração 

entre países participantes do bloco. Dentre as medidas acordadas, destacam-se a promoção 

de eventos em coprodução entre países do Mercosul, o intercâmbio entre agentes culturais 

dos países, o incentivo a produções audiovisuais (inclusive televisivas), o apoio à pesquisas 

na área da cultura, o apoio à preservação de bens e documentos culturais, a sugestão de 

implantação de um sistema único de informação cultural (Sistema de Informação Cultural 

da América Latina e do Caribe - SICLAC), a proteção comum à propriedade intelectual e 

a facilitação para circulação de promotores e bens culturais pelos países do bloco. Como 

afirma Manuel Antonio Garretón M., em artigo intitulado “El espacio cultural latino-

americano revisitado” e publicado na coletânea “Transversalidades da cultura” (EDUFBA, 

2008): “la dimensión cultural constituye un eje fundamental en la conformación de un 

bloque latino-americano que se integra al mundo globalizado” (GARRETÓN M., 2008, 

p.46).17 

 

Já em 2006, os países ibero-americanos assinaram um documento de cooperação cultural 

                                                 
16 Em 2006 a Venezuela passou a integrar o bloco do Mercosul. Já a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e 

Peru são considerados países associados. O México e a Nova Zelândia são considerados países 

observadores. 
17 A dimensão cultural constitui um eixo fundamental na configuração de um boco latino-americano que se 

integra ao mundo globalizado (GARRETÓN M., 2008, p.46, tradução da autora). 
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intitulado “Carta Cultural Ibero-Americana”, por meio da qual se comprometem a realizar 

ações de cooperação cultural entre países ibero-americanos. 

 

Em 2012, se constituiu a Comissão da Diversidade Cultural do Mercosul, durante encontro 

realizado no Brasil. Segundo o Ministério da Cultura do Brasil, o encontro teve por objetivo 

“discutir a promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável por meio da 

diversidade cultural” (BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012) 

 

A propósito das discussões conceituais no campo da cultura, o próprio conceito de 

“diversidade cultural” traz, em sua raiz, uma ampla possibilidade de interpretações. O 

conceito de cultura já mostra, em sua interpretação, a complexidade de algo absolutamente 

abstrato, e que pode ser entendido pelo viés da antropologia, da sociologia, dos estudos das 

artes ou da filosofia e, a cada olhar, abraçar ou não um número maior de significações.  

 

Falamos anteriormente sobre a ampliação do entendimento do conceito de cultura pelo 

Ministério da Cultura durante a gestão de Gilberto Gil que passou a enxergar cultura como 

algo além das Belas Artes (ver p.37). Isso está intimamente ligado ao contexto das 

discussões contemporâneas propostas pela UNESCO e reproduzidas por esses organismos, 

blocos e organizações internacionais.  

 

A história do conceito de cultura indica uma transformação continuada 

ao longo da própria constituição do termo (WILLIAMS, 2010; 

EAGLETON, 2000; CUCHE, 1999). Conceito de caráter escorregadio, 

esteve pouco acomodado nas definições sociológicas e antropológicas 

que se desenvolveram em torno de conceitos que se cristalizaram, como 

economia, sociedade e política. Especialmente em torno do conceito de 

“modo de vida”, as ciências sociais, em especial a sociologia e a 

antropologia, em suas distintas escolas teóricas, buscaram uma 

ampliação ou mesmo substituição da perspectiva reduzida ao caráter 

iluminista, baseado nas artes, literatura, filosofia e educação. Certamente 

que, ao longo de sua história, as mutações ocorridas e fixadas no corpo 

do conceito mantiveram grande mal estar e tensão permanente, ao menos 

até a década de 1950, que se evidenciou em torno da cultura entendida 

como “modo de vida e existência” ou cultura como expressões espirituais 

envolvendo as produções artísticas. Na década de 1960, evidenciava a 

formulação de direito e liberdades políticas; na década de 1980 passou a 

concentrar o enfoque na diversidade cultural como direito e articulada às 

políticas culturais estatais; na última década, em meio ao contexto de 
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massificação cultural mundializada e às formulações que se gestavam na 

Organização Mundial do Comércio, passou a enfocar também o direito 

ao acesso às expressões da diversidade cultural, entendidas como “bens 

e serviços”. As referências conceituais sobre cultura modulam-se 

portanto em meio a essas filigranas. [...] A Unesco desde sua constituição 

operou com o referido conceito nas duas dimensões apontadas acima. 

Mas antes de tudo, logo de início, limitou-se conceitualmente à definição 

até então hegemônica, referente à obra e produção artística, e dentro 

dessa visão a preocupação com o patrimônio histórico e cultural da 

humanidade. As formulações e ações da Organização, como se 

apresentam em seus documentos, constituem um universalismo que se 

sustenta na premissa do direito universal à diferença e o respeito à 

diversidade cultural (SILVA, 2012, p.5-6).  

 

A força da UNESCO está para além de seu papel no campo da reflexão e preservação 

cultural. Entidade forte, tem, entre seus estados membros, grandes potências políticas e 

econômicas como os principais países da Europa e os Estados Unidos da América. 

 

A articulação da instituição com Organizações Não Governamentais 

(ONGs), ministérios da cultura e redes empresariais, inclusive meios de 

comunicação, possibilita exercer internacionalmente influência 

acentuada em “mentes e corações”, trazendo como pauta a discussão da 

cultura da paz orientada pela tolerância (SILVA, 2012, p.6). 

 

Datam da primeira década do século XXI os primeiros apontamentos, nas discussões da 

UNESCO, sobre a necessidade de um alargamento do conceito de cultura e os primeiros 

debates sobre políticas públicas voltadas ao setor cultural. Isso vem ao encontro do 

contexto apresentado durante a Conferência Geral da Unesco, realizada em Paris em 2005, 

evento que deu base para a criação da Convenção sobre Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais. Os países que assinaram a Convenção se dispuseram 

a criar em seus territórios, as condições necessárias para o incentivo à produção cultural, 

respeitando a diversidade de expressões, fruto de raízes culturais múltiplas. No artigo 7 

dessa Convenção, intitulado “Medidas para a promoção das expressões culturais” destaca-

se o seguinte texto: 

 

Artigo 7 – MEDIDAS PARA A PROMOÇÃO DAS EXPRESSÕES 

CULTURAIS 

1. As partes procurarão criar em seu território um ambiente que encoraje 

indivíduos e grupos sociais a: 

(a) criar, produzir, difundir, distribuir suas próprias expressões culturais, 
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e a elas ter acesso, conferindo a devida atenção às circunstâncias e 

necessidades especiais da mulher, assim como dos diversos grupos 

sociais, incluindo as pessoas pertencentes às minorias e povos indígenas; 

(b) ter acesso às diversas expressões culturais provenientes do seu 

território e dos demais países do mundo; 

2. As Partes buscarão também reconhecer a importante contribuição dos 

artistas, de todos aqueles envolvidos no processo criativo, das 

comunidades culturais e das organizações que os apoiam em seu trabalho, 

bem como o papel central que desempenham ao nutrir a diversidade das 

expressões culturais (CONVENÇÃO DA UNESCO, 2005. Art. 7). 

 

Se procurarmos fazer uma análise histórica das ações e dos projetos do Ministério da 

Cultura no Brasil, tendo como ponto central da análise o antes e o depois da publicação da 

Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, em 2005, 

veremos que é a partir dessa reunião que entram nas pautas do Ministério preocupações 

com viabilização de projetos de produtores negros, valorização da mão de obra feminina 

no campo da cultura e as ações voltadas à preservação da cultura tradicional, 

principalmente da cultura de povos indígenas. Ao detectarmos isso, é possível afirmar e 

destacar então a grande importância que a Convenção da Unesco tem para as tomadas de 

decisão no contexto nacional do Brasil. 

 

3.2. As políticas públicas de cultura na América Latina 

 

Dentre as possíveis escolhas para análises e comparações de cenários e experiências 

culturais, faremos aqui apontamentos sobre a Argentina por suas relações políticas e sociais 

muito próximas do Brasil; sobre a Colômbia por ser um exemplo diferenciado na forma de 

pensar a relação cultura e educação na América Latina; sobre o Peru, por ser um país de 

longa tradição no campo da gestão pública de cultura, sendo destaque o fato de que a 

preocupação com questões acerca da descentralização das ações culturais data de 1965, 

além de ser país referência em estudos no campo da cultura com um extenso número de 

publicações sobre o tema dos direitos culturais. Para finalizar o capítulo, propõe-se uma 

pequena e pontual “viagem” por experiências do Uruguai, Cuba e México. 
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3.2.1. A Argentina e as reflexões sobre políticas culturais 

 

A Argentina é um país com uma estrutura de administração pública um pouco diferente do 

Brasil. É preciso compreender que o Estado Argentino se divide em três níveis distintos: o 

Nacional, o Provincial e o Municipal. Cada província possui leis determinadas e 

governantes independentes. Em uma análise geográfica, as províncias se agrupam em 

regiões, porém a integração política das províncias varia de acordo com critérios próprios, 

conforme bem nos explica Bayardo (2008): 

 

Cada província dicta su constituición y sus leyes, elige sus gobernadores 

y sus representantes, retiene todas aquellas competências que no han sido 

expressamente delegadas a la Nación, y assume otras transferidas por ésta 

em recientes processos de descentralización (cfr. Salud, educacion). A la 

vez, las províncias se agrupan em regiones estabelecidas por la última 

Constituición sancionada en 1994, pero cuya integración puede variar 

acorde a critérios propios de organismos en diferentes áreas, y también a 

nuevos ordenamentos en las políticas públicas (como alianzas 

estratégicas, corredores de integración, etc). Las regiones culturales 

argentinas son cinco: el Noroeste Argentino (NOA), el Noreste 

Argentino (NEA), Nuevo Cuyo, Centro, y Patagonia, las que presentan 

uma notable diversidad y desigualdad en aspectos ecológicos, 

poblacionales, económicos, infraestruturales, etc. (BAYARDO, 2008, 

p.21)18 

 

Mesmo com essas cinco regiões culturais definidas pelo governo argentino, é facilmente 

perceptível a intenção de centralizar as ações do governo na capital, Buenos Aires, fato 

destacado por Bayardo (2008) quando ele mesmo recorre a um ditado popular que diz 

“Díos está em todas partes, pero atende em Buenos Aires” (BAYARDO, 2008, p.21)19. 

 

É o mesmo autor que destaca que, para falar sobre as políticas públicas de cultura, é preciso 

                                                 
18 Cada província dita sua constituição e suas leis, elege seus governadores e seus representantes, detém todas 

aquelas competências que não tenham sido expressamente delegadas à Nação, e assume outras transferidas 

desta em processos recentes de descentralização (cf. Saúde, educação). As províncias, por sua vez, se 

agrupam em regiões estabelecidas pela última Constituição sancionada em 1994, cuja integração pode variar, 

porém, de acordo com critérios próprios de organismos em diferentes áreas e também segundo novos 

ordenamentos nas políticas públicas (como alianças estratégicas, corredores de integração, etc). São cinco as 

regiões culturais argentinas: o Noroeste Argentino (NOA), o Nordeste Argentino (NEA), “Nuevo Cuyo”, 

Centro e Patagônia, que apresentam uma notável diversidade e desigualdade em aspectos ecológicos, 

populacionais, econômicos, infraestruturais etc. (BAYARDO, 2008, p.21, tradução da autora). 
19 Deus está em todas as partes, porém atende em Buenos Aires (BAYARDO, 2008, p.21, tradução da autora). 
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lembrar alguns dados econômicos, políticos e históricos. Dentre outros, o autor destaca que 

a Argentina passou, durante o século XX, por diversos golpes de Estado com “diversos 

níveis de participação cívico militar (em 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 e 1976)” (Bayardo, 

2008, p.22). Outro dado que deve ser destacado: quase 90% da população do país (que 

ocupa uma área de quase 3.800.000 km2) se encontra na Capital Federal (Buenos Aires) ou 

em áreas metropolitanas. Um pouco mais de 10% se encontra em áreas consideradas rurais. 

Outros dados trazidos por Bayardo que merecem especial destaque são o fato de que até 

2008, 97% da população argentina era considerada alfabetizada e, dentre os estudantes, 

80% se encontravam na educação pública. 

 

Bayardo destaca que historicamente é possível perceber uma preocupação com o campo 

da cultura por parte dos governantes argentinos, já a partir da Revolução de maio de 1810. 

É também sabido que a colonização espanhola trouxe à América Latina a universidade e a 

cultura das letras desde muito cedo. Data de 1551 a primeira universidade latinoamericana, 

instituída no Peru (Universidade de São Marcos, inaugurada a pedido do rei da Espanha, 

Carlos I). 

 

Com a independência argentina e a elaboração das bases de um Estado Nacional, a cultura 

(entendida como Belas Artes) passou a fazer parte das preocupações do Estado. As 

construções e inaugurações de bibliotecas, museus, academias, escolas e universidades 

datam desse período. A Biblioteca Pública foi inaugurada em 1810. A Sociedad del Buen 

Gusto del Teatro foi fundada em 1817. O Colégio de la Unión del Sur data de 1818 (nascido 

das bases do antigo colégio jesuíta), a Universidade de Buenos Aires, de 1821 e o Museu 

Público de Buenos Aires, de 1823. Datam ainda do século XIX, o Teatro Colón (1857), a 

Biblioteca del Congreso de la Nacion (1859), a Biblioteca Nacional (1884), o Museu 

Histórico Nacional (1889) e o Museu Nacional de Bellas Artes (1896). É importante 

reforçar que a publicação da Constituição Nacional da Argentina data de 1853.  

 

Con los gobiernos radicales (1916/1930), se produjo una inflexión 

cuestionadora del positivismo y del dilema “civilización o barbarie”, que 

tendió a recuperar desde el nacionalismo la figura del gaucho, 

manteniendo una visión de la cultura como bellas artes Y patrimonio. Los 

desarrollos comerciales y populares del teatro (sainete), la música (tango), 
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el radioteatro, la industria editorial, el cine, no fueron acompanhados por 

políticas desde el Estado. Si en cambio lo hicieron los gobiernos 

conservadores y nacionalistas (1930/1943) que en tiempos de ditadura, 

atentos a su convocatoria masiva, establecieron los “delitos de imprensa” 

(1932) y dictaron el Reglamento de Radiocomunicación (1932) con un 

fuerte control central. Con posterioridad se produjo la creación del primer 

área centralizada de cultura, la Comisión Nacional de Cultura (1935), y 

de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Historicos 

(1940), que da cuenta de la importância concedida al patrimônio y a la 

memoria (BAYARDO, 2008, p.14-15).20 

 

Bayardo ainda pontua que já com os governos peronistas (1943/1955), foi publicada uma 

nova Constituição Nacional (1949) que estabelecia, entre outras coisas, os direitos à 

educação e à cultura, entendidos como um bem comum, e visando àquilo que se 

convencionou chamar de justiça social. É durante esse período, mais especificamente no 

ano de 1948, que se cria a Orquestra Sinfônica Nacional, a Orquestra de Música Argentina 

e a Subsecretaria de Cultura de la Nación. Assim como a cultura e a educação, também o 

acesso à informação é considerado estratégico para o desenvolvimento social. É também 

desse período a promulgação da Lei de Radiodifusão (Lei nº 14.241/53) que previa o 

fomento a produções argentinas. Foi, e ainda é, muito forte o apoio do Estado à produção 

audiovisual. A Argentina hoje possui um programa de fomento para primeiras obras 

audiovisuais produzidas no contexto da Argentina. Data de 1947 a Lei nº 12.999, que 

garante a obrigatoriedade de exibição de produções argentinas e que limita a exibição de 

produções estrangeiras. Ainda no contexto do apoio ao audiovisual, data de 1954 a criação 

do Festival de Cinema de Mar del Prata. 

 

Segundo Bayardo, data de 1955, com a Revolução Libertadora, um processo acentuado de 

internacionalização nas artes e de criação de instituições culturais. São da segunda metade 

                                                 
20 Com os governos radicais (1916/1930), se produziu uma mudança questionadora do positivismo e do 

dilema “civilização ou barbárie”, que tendeu a recuperar do nacionalismo a figura do gaúcho, mantendo uma 

visão da cultura como belas artes e patrimônio. Os desenvolvimentos comerciais e populares do teatro 

(comédia), a música (tango), o radioteatro, a indústria editorial, o cinema, não foram acompanhados por 

políticas de Estado. Se em contrapartida o fizeram os governos conservadores e nacionalistas (1930/1943) 

que em tempos de ditadura, atentos à sua convocação massiva, estabeleceram os “delitos de imprensa” (1932) 

com um forte controle central. Posteriormente se criou a primeira área centralizada de cultura, a Comissão 

Nacional de Cultura (1935), e a Comissão Nacional de Museus, Monumentos e Lugares Histórico (1940), 

que toma consciência da importância dada ao patrimônio e à memória (BAYARDO, 2008, p.14-15, tradução 

da autora). 
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da década de 1950 e primeiros anos da década de 1960 a criação e inauguração do Museu 

de Arte Moderna (1956), do Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (1957), do 

Fondo Nacional de las Artes (1958), da editora da Universidade de Buenos Aires (1958), 

do Conselho Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (1958) e do Teatro 

Municipal San Martín (1961). 

 

No decorrer das décadas de 1960 e 1970, a Argentina passou por três golpes de Estado 

(1962, 1966 e 1976), sendo a última ditadura a mais violenta e, consequentemente, de 

maior repressão. Data de 1983 o retorno à democracia que se apresentou, como no caso do 

Brasil pós-ditadura, com uma forte presença das artes como forma de união, de libertação 

e de dar voz à população, por tantos anos caladas pelo braço forte da ditadura militar. 

Durante a presidência de Raul Alfonsín (1983-1989), a Secretaria de Cultura passou a fazer 

parte do Ministério da Educação e Justiça.  

 

Data do ano seguinte (1984) a criação do Plano Nacional de Cultura da Argentina (que 

tinha como principal preocupação, articular a cultura como via de recuperação do espaço 

público e da vida democrática pós-ditadura militar). Em 1987, cria-se o Programa Nacional 

de Democratização da Cultura. Esses anos, pós ditadura, ficaram conhecidos como “la 

primavera de Alfonsín” (BAYARDO, 2008, p.27). 

 

Em 1992, se elaborou um novo Plano Nacional de Cultura, dessa vez deixando clara a 

preocupação com a comunidade como receptora das ações culturais. Entre 1989 e 1992, o 

governo argentino aprovou aquilo que convencionou chamar de Plano Federal de Cultura, 

que trazia à pauta a necessidade de se destacar a importância das províncias no campo de 

discussão cultural do país. Data de 1994 um novo Plano Nacional de Cultura, pautado para 

as preocupações relativas à preservação e à conservação do patrimônio histórico e cultural. 

 

Con posterioridad no se volvieron a formular este tipo de planes, por lo 

cual al no existir una planificación cultural de largo aliento, se abrieron 

chances para que cada responsable del área llevara adelante políticas o 

acciones más o menos personales y discontinuas (BAYARDO, 2008, 



137 

 

p.30).21 

 

Apenas em 1991, já no governo de Carlos Menem, é que a Secretaria de Cultura passou a 

fazer parte do Ministério de Cultura e Educação. É justamente na década de 1990 que a 

cultura passou a ser fortemente associada à concepção de identidade nacional e houve um 

relevante crescimento das iniciativas voltadas às ações de marketing cultural, incentivadas 

pelo Estado que se distanciava do financiamento público em nome do crescimento da nação. 

 

En los noventa, durante los gobiernos de Menem, se entronizó una visión 

essencialista de la cultura como sustrato preexistente a la vez que como 

fundamento de la identidad, el federalismo y la unidad nacional, y fator 

unificador en la práctica de la cultura como un negocio con criterios de 

marketing, con la atención puesta en el número de atividades, la cantidad 

de visitantes y espectadores, el monto de los premios otorgados, etc. [...] 

Promoviendo la iniciativa privada, aunque se destruyeron numerosas 

empresas culturales que pasaron a engrosar conglomerados 

transnacionales multimedia (BAYARDO, 2008, p.26).22 

 

Vale destacar que até 2012, a T4F (Time For Fun), empresa apontada no capítulo 1 desta 

tese como uma das três maiores captadoras de recursos no campo da cultura no Brasil, era 

proprietária do Teatro Metropolitan Citi de Buenos Aires, um grande teatro, com 

capacidade para aproximadamente 850 pessoas e que leva o nome de “Citi”, referência à 

marca “Citibank”, localizado na avenida Corrientes, conhecida como a Broadway 

argentina. 

 

Foi durante a segunda presidência de Carlos Meném, em 1996, que a Secretaria de Cultura 

se separou do Ministério da Educação e passou a responder diretamente à Presidência. 

Durante o governo de Fernando de La Rua (1999-2001), a Secretaria de Cultura passou a 

ser vinculada à Comunicação, passando a chamar-se “Secretaria de Cultura y 

                                                 
21 Posteriormente não se voltou a formular esse tipo de plano, em razão de não existir um planejamento 

cultural de longo prazo, abrindo chances para que cada responsável da área levasse adiante políticas ou ações 

mais ou menos pessoais e descontínuas (BAYARDO, 2008, p.30, tradução da autora). 
22 Nos (anos) noventa, durante os governos de Menem, se introduziu uma visão essencialista da cultura como 

substrato preexistente e ao mesmo tempo como fundamento da identidade o federalismo e a unidade nacional 

e fator unificador na prática da cultura como um negócio com critérios de marketing, com a atenção voltada 

ao número de atividades, quantidade de visitantes e espectadores, o montante dos prêmios outorgados, etc 

(...) Promovendo a iniciativa privada, mesmo que destruindo numerosas empresas culturais que passaram a 

engrossar conglomerados transnacionais multimídia (BAYARDO, 2008, p.26, tradução da autora). 
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Comunicação”, voltando a ser posteriormente uma secretaria unicamente voltada à Cultura, 

chamada atualmente de “Secretaria de Cultura de la Nación” (SCN). 

 

Las acciones de la SCN alcanzan a todo el país, aunque produto del 

modelo centralista heredado, tienen particular presencia en la Ciudad de 

Buenos Aires, donde residen las más importantes infraestruturas y 

cuerpos artísticos (BAYARDO, 2008, p.28).23 

 

A SCN possui quatro Direções Nacionais: de Patrimônio e Museu, das Artes, de Políticas 

Culturais e Cooperação Internacional (responsável por acordos e parcerias internacionais, 

inclusive aquelas ligadas à Unesco e ao Mercosul) e a Direção de Ações Federais e 

Indústrias Culturais. Esta última, como bem explica Bayardo (2008, p.29), dialoga em nível 

nacional com as jurisdições provinciais e municipais e desenvolve programas de 

capacitação em todo o país. 

 

Foi durante o governo de Néstor Kirchner, mais especificamente em 2004, que foi 

publicado o “Plan Quinquenal para uma Revolución Cultural en la Argentina” que, 

conforme bem esplana Bayardo, se caracterizou por uma proposta extremamente 

personalista sobre a cultura: 

 

Cabe diferenciarlo de los anteriores, pues se trataba de um folleto firmado 

por el Secretario como una propuesta personalizada. Alli se enfatizava la 

necesidad de multiplicar el presupuesto del sector, y se señalaban como 

campos primordiales: la acción social de apoyo a organizaciones 

populares, el rol social del arte, la descentralización, el fortalecimento de 

la identidade nacional, la difusión de la cultura em los medios, la 

actualización de las instituiciones culturales clássicas, y la captación de 

fondos adicionales públicos y privados estimulando la leu de mecenazgo 

(BAYARDO, 2008, p.31).24 

 

                                                 
23 As ações da SCN alcançam todo o país, embora que, como produto do modelo centralizador herdado, têm 

presença particular na Cidade de Buenos Aires, onde estão as mais importantes infraestruturas e corpos 

artísticos (BAYARDO, 2008, p.28, tradução da autora). 

 
24 Cabe diferenciá-lo dos anteriores, pois se tratava de um comunicado assinado pelo Secretário como uma 

proposta personalizada. Nele se enfatizava a necessidade de multiplicar o pressuposto do setor, e se 

assinalavam os campos primordiais: a ação social de apoio a organizações populares, o papel social da arte, 

a descentralização, o fortalecimento da identidade nacional, a difusão da cultura na mídia, a atualização das 

instituições culturais clássicas, e a captação de fundos adicionais públicos e privados estimulando a lei de 

mecenato (BAYARDO, 2008, p.31, tradução da autora). 
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Em 2006, se realizou na Argentina o Primeiro Congresso Argentino de Cultura, que teve 

por resultado, dentre outras ações, a formulação da Declaração de Mar del Prata, em que 

se destacam os direitos culturais como fundamentos para a formulação de políticas públicas, 

além de abordar questões como o multiculturalismo e o respeito pelas identidades dos 

povos, o que compreende a diversidade de cultura e tradição indígenas, o respeito à 

multiplicidade étnica na região, além de abordar questões acerca da preservação do 

patrimônio cultural, da responsabilidade do Estado diante do estímulo das artes e do 

desenvolvimento de uma economia da cultura. Essas preocupações estão em consonância 

com os princípios elencados pela Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade 

das Expressões Culturais da Unesco. 

 

É desse período também a publicação de um Plano Estratégico Nacional de Cultura com o 

intuito de desenvolver um Sistema Nacional de Informação Cultural. Bayardo destaca que 

existe uma gama muito grande de legislação cultural em níveis distintos no Estado 

argentino: “constituciones, leyes, resoluciones, decretos y ordenanzas” (BAYARDO, 2008, 

p.32)25. A questão a ser analisada é a aplicabilidade de tais ordenamentos jurídicos pelo 

Estado e pela sociedade. Há leis que protegem a pluralidade cultural, o patrimônio, os 

espaços culturais e as produções audiovisuais, assim como questões acerca dos direitos 

autorais de produção artística e intelectual também são respaldadas por lei (Lei nº 

11.723/33).  

 

No campo do teatro existe na Argentina a Ley Nacional del Teatro (Lei nº 24.800/97), além 

de outras normas como o “Fomento de la Actividad Teatral” (DL 1.251/58). Existe ainda 

uma lei de 1959 (a Lei nº 14.800/59), que promulga a “Declaração de Interesse Nacional 

para a Atividade Teatral”, que, porém, nunca foi efetivamente regulamentada e, por isso, 

nunca foi aplicada (BAYARDO, 2008, p.33). 

 

Há ainda uma lei que protege o Tango e uma declaração de interesse nacional sobre a 

Música Argentina, declaração esta que data de 1972 e que dá isenção de imposto para essas 

atividades culturais. Existem também leis que versam sobre os direitos para a produção 

                                                 
25 Constituições, leis, resoluções, decretos e ordenamentos (BAYARDO, 2008, p.32, tradução da autora). 
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audiovisual e acordos entre mercados ibero-americanos para produção, troca de informação 

e difusão de produções cinematográficas. Há leis que protegem a produção e radiodifusão 

de programação nacional e um processo de financiamento à cultura por meio dos Fundos 

e das arrecadações de impostos que são, como no Brasil, repassadas em pequenos 

montantes para as administrações públicas de cultura. 

 

No que diz respeito ao teatro, vale destacar que a verba para o setor vem de repasses 

públicos mediante subsídios, prêmios, bolsas e editais e de recursos próprios advindos da 

venda de ingressos, locações de espaço, contribuições de classe, prestação de serviços e 

etc. Segundo destaca Bayardo, o teatro “es el único organismo en cultura que cuenta com 

abundantes recursos” (BAYARDO, 2008, p.36)26 e ainda assinala um dado extremamente 

relevante que destaca que em 2005 o teatro teve mais recursos advindos dos ingressos do 

que gastos.  

 

Há ainda, o Fundo Nacional das Artes (FNA) que funciona como uma espécie de instituição 

bancária, promovendo empréstimos a juros baixos para produções artísticas (estrutura 

parecida com o sistema brasileiro do FICART já exposto nesta pesquisa). 

 

É interessante destacar que o dinheiro recolhido por uso de obras de Domínio Público é um 

importante montante para o sistema de financiamento argentino, diferentemente do Brasil, 

onde obras de Domínio Público não são taxadas.  

 

Importante é destacar também que algumas áreas culturais contam com diversos tipos de 

isenção de impostos, caso do teatro produzido e apresentado em Buenos Aires. 

 

También contribuyen al financiamiento de la cultura algunos beneficios 

impositivos concedidos a cuestiones específicas. La actividad teatral en 

la Capital Federal está exenta de impuestos nacionales y municipales, la 

importación de obras de arte que no constituyan artículos de lujo está 

eximida del pago de derechos aduaneros y recargos, los bienes declarados 

de interés histórico por la Comisión Nacional de Monumentos, Museos 

y Lugares Históricos están exentos de impuestos nacionales, y las 

                                                 
26 É o único mecanismo em cultura que conta com abundantes recursos (BAYARDO, 2008, p.36, tradução 

da autora). 
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bibliotecas populares, también disponen de exenciones impositivas 

(BAYARDO, 2008, p.37-38)27. 

 

Desde os anos 90, há também a tendência de fomentar a participação privada como forma 

de suprir a falta de investimento público agravada pela crise financeira pela qual passa o 

país. Há uma proposta de lei de Mecenato para pessoas físicas e jurídicas, aos moldes 

brasileiros, que não saiu do papel devido a desacordos políticos e das classes artísticas. Isso, 

porém, não exclui empresas privadas do apoio a projetos culturais diversos, principalmente 

àqueles que se realizam na capital, Buenos Aires. O marketing junto aos projetos de cunho 

cultural é bem recebido pela sociedade e, por isso, torna-se uma prática corriqueira nas 

escolhas publicitárias das empresas. 

 

É possível perceber que questões acerca do cenário cultural argentino diferem das do Brasil 

pelo ordenamento político, pelas diferenças geográficas e pelas especificidades 

econômicas e culturais do país, porém os problemas se aproximam quando percebemos 

que há um campo de debates e análises culturais que não desemboca em ações efetivas do 

Estado no campo da cultura. Ao mesmo tempo verificamos a proximidade do campo da 

Comunicação e da Publicidade para com a arte de grande visibilidade, desenvolvida 

geralmente em teatros e casas de espetáculos dos grandes centros urbanos. A lógica do 

Mecenato e a dependência da iniciativa privada para viabilização de projetos culturais 

provoca dependência do setor diante de outros campos da economia. 

 

3.2.2. Colômbia: cultura, educação e sensibilização para a arte e para a vida 

 

Já em países como a Colômbia, há alguns anos a cultura não é pensada de forma 

independente do campo da educação. A ideia é que qualquer transformação cultural 

                                                 
27  Também contribuíram para o financiamento da cultura alguns 

benefícios fiscais para campos específicos. A atividade teatral na Capital Federal está isenta de impostos 

nacionais e municipais, a importação de obras de arte que não se caracterizem como artigos de luxo, está 

isenta do pagamento de direitos aduaneiros e encargos, os bens declarados de interesse histórico pela 

Comissão Nacional de Monumentos, Museus e Lugares Históricos estão isentos de impostos nacionais, e as 

bibliotecas populares também dispõem de isenções de impostos (BAYARDO, 2008, p.37-38, tradução da 

autora). 
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depende intimamente da atuação de instituições de ensino, principalmente as de nível 

superior. Para tanto, o próprio Plano Nacional de Cultura da Colômbia abarca essa relação 

e defende que é preciso que no campo da educação se desenvolvam reflexões sobre o setor 

cultural. 

 

É possível perceber que a compreensão de que cultura não se dissocia de educação está nos 

primórdios das relações políticas colombianas. Já na Constituição de 1886, vê-se esta 

relação reforçada. Anteriores à própria Constituição, estão a fundação de instituições 

culturais de grande importância para o país, dentre as quais destacamos a fundação da 

Biblioteca Nacional, em 1777, e do Museu Nacional da Colômbia, em 1823. 

 

Em 1929, o governo colombiano criou a primeira emissora de rádio cultural, ligada à 

Biblioteca Nacional. Já nos anos seguintes, durante a década de 1930, criou-se um projeto 

intitulado “casas sociales”, instaladas nos municípios com o intuito de descentralizar a 

administração da cultura. Data também da década de 1930 a primeira grande reforma da 

Universidad Nacional de Colombia e que criou, entre outras coisas, um projeto de Extensão 

Cultural para os municípios. Os Salões de Arte surgiram durante a década de 1940, com o 

intuito de apoio às artes, formação de público e desenvolvimento de uma crítica 

especializada. Houve ainda grande apoio governamental para a criação de meios de 

divulgação cultural, como da Rádio Difusora (1940), revistas e publicações no campo da 

cultura, além de apoio a projetos que destacavam a importância da cultura nacional, como 

foi o caso da criação da primeira Comissão Folclórica Nacional. No contexto político 

colombiano, a cultura esteve historicamente administrada pelo Ministério da Educação. 

 

Entre 1953 e 1957, a Colômbia sofreu com um golpe militar. No campo da cultura, dentro 

desse recorte temporal, houve, em 1954, um fato relevante, que foi a fundação da 

Televisora Nacional. 

 

Após a ditadura, a Frente Nacional (uma frente formada por partidos tradicionais no 

momento de transição pós ditadura), criou, pela primeira vez, as bases de uma política 

cultural que culminou com a fundação do Instituto Colombiano de Cultura 
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(COLCULTURA). Já em 1974, foi elaborado o primeiro Plano de Cultura, que propunha, 

entre outras coisas, a criação do Ministério da Cultura. 

 

Data de 1978 a Conferência promovida pela Unesco em Bogotá. Esta, e a Conferência 

ocorrida posteriormente (em 1982) no México, foram, segundo a autora Marta Elena Bravo 

(BRAVO, 2008, p.126), encontros fundamentais para definir as bases das políticas 

culturais em países latino-americanos. 

 

No início da década de 1980, são criadas as Juntas Regionais de Cultura da Colômbia, que 

propunham efetiva descentralização da administração pública de cultura no país. 

 

El partido conservador volvió al gobierno em el año de 1982 com 

Belisario Betancur. Em su plan general del desarrollo “Cambio com 

Equidad” se le dio énfasis a la concepción cultural. Se propuso una 

política cultural afincada em la fortalecimiento de la identidade cultural 

de la nación: “La cultura es el vínculo entre las generaciones y el puento 

entre el ciudadano, la nación y el universo”. Se le dio énfasis a los 

processos de descentralización de la acción cultural. De allí la creación 

de las Juntas Regionales de Cultura em todas las regiones colombianas. 

Estas fueron antecedentes de los consejos regionales de cultura, 

essenciales em el Sistema Nacional de Cultura, hoy existente. (BRAVO, 

2008, p.126).28 

 

Bravo (2008, p.126) ainda destaca que um eixo primordial nas ações do governo foi a 

criação de canais regionais de televisão que, ainda que não dependentes diretos dos órgãos 

de cultura, significaram uma “proposta agressiva” e coerente com os processos de 

regionalização administrativa que foram propostos. 

 

Em 1991, foi promulgada uma nova Constituição na Colômbia, depois de período bastante 

conturbado e violento no país. Já em 1992, se instituiu um novo Plano Nacional de Cultura 

                                                 
28 O partido conservador voltou ao governo no ano de 1982 com Belisario Betancur. Em seu plano geral de 

desenvolvimento “Mudança com Igualdade” se deu ênfase à concepção cultural. Se propôs uma política 

cultural baseada no fortalecimento da identidade cultural da nação: “A cultura é o vínculo entre as gerações 

e o elo entre o cidadão, a nação e o universo”. Se deu ênfase aos processos de descentralização da ação 

cultural. A partir daí houve a criação das Juntas Regionais de Cultura em todas as regiões colombianas. Estas 

foram antecedentes dos conselhos regionais de cultura, essenciais no Sistema Nacional de Cultura, hoje 

existente (BRAVO, 2008, p.126, tradução da autora). 
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com validade de dois anos e pautado pela ideia de cultura para a paz. Houve uma abertura 

internacional, que fez com que o país pensasse com maior cuidado no intercâmbio cultural 

entre países latino-americanos. 

 

Há uma característica muito interessante na estrutura organizacional do Ministério da 

Cultura da Colômbia, que vale ressaltar. No organograma do Ministério há seis núcleos 

internos intitulados “direción”: Direción de Patrimonio, Direción de Artes, Direción de 

Comunicacione, Direción de Cinematografia, Direción de Etnocultura y Fomento Regional 

e Direción de Infancia y Juventud. Aqui, há que se destacar que, diferentemente do que 

acontece no Brasil, respondem internamente ao Ministro da Cultura, a Direción de 

Comunicacione e a Direción de Infância y Juventud. Isso confirma a preocupação de 

manter a cultura como eixo de formação em direção àquilo que se convencionou chamar 

de uma cultura para a paz. Esse departamento de Comunicação, dentro do Ministério da 

Cultura não isenta de responsabilidade o Ministério da Comunicação, que mantém, desde 

a Constituição de 1991, uma Comissão Nacional de Televisão responsável pela gestão do 

campo da comunicação de massa no país. 

 

Data de 1997 a promulgação da Lei nº 397, conhecida como “Ley General de Cultura” 

(BRAVO, 2008, p.128). A partir dela se instituiu a criação do Sistema Nacional de Cultura. 

Em 1999, formulam um documento intitulado “Nueva orientación de una política cultural 

para a Colombia”. É importante, para a compreensão do papel da cultura no país, entendê-

la como um elemento transversalmente estruturante, que transpassa o texto da Constituição 

da Colômbia e se coloca em um campo fundamental de diálogo com outras áreas como 

educação e assistência social. A cultura é compreendida como um campo de direito 

fundamental e a fruição cultural é garantida junto ao agente, ator social e cidadão 

colombiano. No texto do artigo 70, destacado pela autora Marta Elena Bravo (2008), é 

possível compreender a sua abrangência no campo constitucional. 

 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a 

la cultura de todos los colombianos em igualdad de oportunidades, por 

médio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y professional en todas las etapas del processo de creación de la 

identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es 
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fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y 

dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promovera la 

investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la Nación (COLOMBIA. CONSTITUICIÓN, Art. 70, 

1991).29 

 

Já durante a primeira década de 2000, a cultura e a educação foram mantidas como 

elementos estruturantes de uma política de governo que tinha de lidar, entre outras coisas, 

com a crescente onda de violência no contexto colombiano. 

 

Sometida Colombia a agudos conflitos y de cara al reto ineludible que la 

mundialización de la cultura demanda, se han podido señalar como líneas 

prioritarias las siguientes: Estímulo a la creación. La cultura para 

construir nación. Descentralización y participación. Nuestra cultura ante 

el mundo. La cultura como ejemplo orientado a fomentar la solidaridad. 

La convivência pacífica y el acceso amplio y democrático a la creación y 

al disfrute de las manifestaciones culturales (BRAVO, 2008, p.128-

129).30 

    

Data ainda de 2001 a Lei Geral de Participação (Lei nº 715/2001), que estabelece a 

competência dos municípios colombianos com relação às ações nos campos da educação e 

da cultura. 

 

Desde una perspectiva teórica político cultural, adquiere mayor fuerza el 

concepto del município como el núcleo cultural por excelência, pues es 

el lugar donde se expressa la actividad y participación cultural en su 

forma más tangible. La figura de “Casa de la Cultura” tiene tradición 

amplia em el país y especialmente a partir de los años 70 se fue 

apuntalando como organización municipal. En la actualidad existen 820 

entre públicas, privadas y de organización mixta (BRAVO, 2008, p.132-

133).31 

                                                 
29 Artigo 70. O Estado tem o dever de promover e fomentar o acesso à cultura de todos os colombianos em 

igualdade de oportunidades, por meio da educação permanente e do ensino científico, técnico, artístico e 

profissional em todas as etapas do processo de criação da identidade nacional. A cultura em suas diversas 

manifestações é fundamento da nacionalidade. O Estado reconhece a igualdade e dignidade de todos os que 

convivem no País. O Estado promoverá a pesquisa, a ciência, o desenvolvimento e a difusão dos valores 

culturais da Nação (COLÔMBIA. CONSTITUIÇÃO, Art. 70, 1991, tradução da autora). 
30 Submetida a Colômbia a agudos conflitos e enfrentando o inevitável desafio demandado pela globalização 

da cultura, foram definidas as seguintes linhas como prioritárias: Estímulo à criação. A cultura para construir 

a nação. Descentralização e participação. Nossa cultura diante do mundo. A cultura como modelo orientado 

para fomentar a solidariedade. A convivência pacífica e o amplo e democrático acesso à criação e ao usufruir 

das manifestações culturais (BRAVO, 2008, p.128-129, tradução da autora). 
31 Na perspectiva teórica político cultural, adquire maior força o conceito do município como o núcleo 

cultural por excelência, pois é o lugar onde se expressa a atividade e participação cultural em sua forma mais 

tangível. A figura de “Casa da Cultura” tem ampla tradição no país e especialmente a partir dos anos 70 foi 
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Em 2001, houve a publicação de mais um Plano Nacional de Cultura (com validade de 10 

anos). Para a sua formulação, foram realizados inúmeros fóruns de discussão que contaram 

com a participação de mais de 20 mil colombianos, fruto de um trabalho realizado em anos 

anteriores e que propunha ações de incentivo à participação coletiva.  

 

Há na Colômbia uma atenção especial ao que se convencionou chamar de “pedagogia 

cultural” e, talvez seja esta a sua maior contribuição para o Brasil. É um modelo que visa 

pensar uma educação para a cultura e não apenas uma educação tecnológica que vise, única 

e exclusivamente, à formação de mão de obra. A educação é pensada a partir da 

sensibilização para a cultura e da formação para a vida política. 

 

La construcción de una ciudadanía democrática cultural y plural tiene un 

sentido especial en un país en conflicto que considera el reconocimiento 

de la dimensión cultural, la participación de los agentes sociales en un 

proyecto colectivo de nación como construcción permanente desde lo 

cultural. Em esta dirección se propone una cidadania activa en la relación 

con lo público en la cual, Estado y sociedad civil, establecen de manera 

constante una relación dialógica (BRAVO, 2008, p.140).32 

 

O Plano Nacional de Cultura, publicado em 2001, possui três eixos principais: 

“participação”, que visa trazer os atores culturais para o espaço de decisão como forma de 

exercer a política e a cidadania cultural (BRAVO, 2008, p.141), “criação e memória” e 

“diálogo cultural”.    

  

Na história da legislação cultural colombiana, há que se destacar ainda alguns registros 

importantes como a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 23/82, modificada pela Lei nº 440/93), 

a regulamentação da profissão de artesão (Lei nº 36/84), a lei que dá base para a criação do 

Fundo de Segurança do Artista Colombiano (Lei nº 25/85), a já citada Lei Geral da Cultura 

                                                 
se reforçando como organização municipal. Atualmente existem 820 entre públicas, privadas e de 

organização mista (BRAVO, 2008, p.132-133, tradução da autora). 
32 A construção de uma cidadania democrática cultural e plural tem um sentido especial em um país em 

conflito que considera o reconhecimento da dimensão cultural, a participação dos agentes sociais em um 

projeto coletivo de nação como construção permanente a partir do cultural. Nessa direção se propõe uma 

cidadania ativa na relação com o público, na qual Estado e sociedade civil estabelecem de maneira constante, 

uma relação dialógica (BRAVO, 2008, p.140, tradução da autora). 
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(Lei nº 397/97), a lei reguladora dos serviços de televisão e radiodifusão nacional (Lei nº 

14/91), a regulamentação dos Conselhos Nacionais de Arte e Cultura (Decreto nº 1494/98 

e Decreto nº 3600/2004), a lei que regulamenta questões acerca da produção audiovisual 

(Lei nº 814/2003) e a lei que regulamenta incentivos fiscais a doações e contribuições via 

Mecenato para Coleções e Museus (Lei nº 932/2004). Há que se destacar ainda, como bem 

pontua a autora Marta Helena Bravo, a importância das leis que regulam a Educação 

Superior (Lei nº 30/92 e Lei nº 115/94): 

 

La Ley 30 de Educación Superior em 1992 y la Ley 115 de Educación en 

1994. Éstas son Leyes importantes que abren una perspectiva de 

transcendencia para uno de los aspectos más cruciales dentro de las 

políticas culturales: la articulación educación cultura (BRAVO, 2008, 

p.145).33 

 

Há na Colômbia algumas formas possíveis de financiamento da cultura. Existem os 

“Fondos Mixtos de Promoción de la Cultura y las Artes”, o “Programa Nacional de 

Concertación” e o “Fondo para el Desarrollo Cinematográfico”. Há ainda várias entidades 

que destinam verba para a cultura. Dentre elas, se destacam a “Artesanías de Colombia”, a 

“Radio Televisora Nacional”, os canais de televisão regionais, a “Subgerencia Cultural del 

Banco de la República” e um número considerável de outras fundações e empresas privadas 

(BRAVO, 2008, p.148). Há na Colômbia um Plano Nacional de Leitura e Biblioteca, um 

Plano Nacional de Música para a Convivência, Plano Nacional de Cultura e Convivência, 

Plano Nacional para as Artes, o Sistema de Informação Cultural e uma política de 

cooperação internacional, além de contar também com uma conta satélite que permite que 

se tenha um sistema de informação do setor cultural que seja confiável e fiel à realidade do 

cenário nacional contemporâneo. Trata-se de um sistema estatístico que contabiliza a 

movimentação econômica na área da cultura, colaborando para as tomadas de decisões dos 

setores público e privado. 

 

No puede dejarse de mencionar el aporte que desde las universidades se 

da a la cultura, conscientes cada vez más de la necesidad de apoyar las 

políticas culturales universitarias y de vincularse a las que se desarrollan 

                                                 
33 A Lei 30 da Educação Superior em 1992 e a Lei 115 da Educação em 1994. Estas são Leis importantes 

que abrem uma perspectiva de transcendência para um dos aspectos mais cruciais dentro das políticas 

culturais: a articulação educação cultura (BRAVO, 2008, p.140, tradução da autora). 
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em los entes territoriales (BRAVO, 2008, p.149).34 

 

O atual Plano Nacional de Cultura também contempla o espaço da universidade como um 

campo de atuação para o desenvolvimento da cultura. A articulação entre cultura, educação 

e comunicação demanda uma formação integral, que passa por uma educação para a 

sensibilidade, “educación estética en el sentido más filosófico de la expresión, y una 

asunción de la comunicación como un hecho de cultura” (BRAVO, 2008, p.154).35 

 

É fato que, cada vez mais, em alguns espaços geográficos, a cultura é percebida como uma 

força produtiva de especial destaque para o próprio desenvolvimento econômico. Assim 

afirma Garretón M. (2008): 

 

Cada vez más la cultura pasa a ser una fuerza productiva sin la cual la 

economía no existe, y también porque, con el debilitamiento de los 

Estados nacionales y la política, advertimos que la cultura pasa a ser el 

“cemento” de las sociedades. De hecho, es principalmente desde la 

cultura que se organizan las fuerzas en lucha contra los poderes 

transnacionales de la economía o las formas políticas de dominación 

(GARRETÓN M., 2008, p.46).36 

 

Em palestra ministrada no II Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cultura, realizado em 

outubro de 2014 na Universidade Federal Fluminense (Niterói/RJ) e promovido pelo 

Observatório da Economia Criativa do Rio de Janeiro, pela Fundação Casa de Rui Barbosa 

(Rio de Janeiro/RJ) e pelo Laboratório de Ações Culturais da UFF (Universidade Federal 

Fluminense), a professora María Adelaida Jaramillo González, da Universidade de 

Antioquia (Colombia) destacou a necessidade de compreendermos o espaço universitário 

como campo de formação e reflexão cultural, reforçando a ideia de que é preciso que a 

universidade se perceba como dispositivo social que constrói cidadania para a vida e não, 

                                                 
34 Não se pode deixar de mencionar o aporte que as universidades dão à cultura, conscientes cada vez mais 

da necessidade de apoiar as políticas culturais universitárias e de se vincular às que se desenvolvem nos entes 

territoriais (BRAVO, 2008, p.149, tradução da autora). 
35 Educação estética no sentido mais filosófico da expressão e uma associação da comunicação com um eixo 

de cultura (BRAVO, 2008, p.154, tradução da autora). 
36 Cada vez mais a cultura passa a ser uma força produtiva sem a qual a economia não existe, e também 

porque com o enfraquecimento dos Estados nacionais e da política, percebemos que a cultura passa a ser o 

“cimento” das sociedades.  De fato, é principalmente da cultura que se organizam as forças em luta contra os 

poderes transnacionais da economia, ou as formar políticas de dominação (GARRETÓN M., 2008, p.46, 

tradução da autora). 
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única e exclusivamente, para o mercado. Jaramillo González destaca ainda que, nesse 

processo, é fundamental compreender a relação do jovem com o tempo, pois é preciso que 

se percebam os tempos longos dos processos culturais, frente aos tempos curtos da 

comunicação, das redes e da informação, que transformam o interesse dos jovens 

estudantes. A construção de diálogos faz-se a partir da compreensão das características 

fundamentais da relação da juventude com a sociedade contemporânea. 

 

3.2.3. Peru: mais de meio século de políticas culturais 

 

Há 53 anos (em 1962), foi fundada no Peru a primeira Comissão Nacional de Cultura (por 

meio do Decreto nº48/62), porém data de 1941 a Lei nº 9359, que incumbia o Ministério 

da Educação de criar e desenvolver a Direção de Educação e Extensão Cultural. Foi por 

meio desse Ministério que se criaram as bases para uma educação voltada às artes e às 

humanidades em geral. É histórica a importância dada pelo Estado para as áreas de 

patrimônio histórico e folclore peruanos, com destaque também para as ações de incentivo 

à leitura e à música. 

 

Las artes y las expresiones literárias tienen en la Comisión un papel 

preponderante. Ahí figuraban la Asociación Nacional de Escritores y 

Artistas, el Patronato de las Artes, la Asociación de Artistas Aficionados, 

las asociaciones culturales Entre Nous y Indula, el Comité 

Interamericano de Folclor, la Sociedad Geográfica de Lima, el Instituto 

Riva Aguero, el Patronato Nacional de Arquiología, el Consejo Nacional 

de la Música y otras instituciones o asociaciones de carácter artístico e 

histórico [...] Sin embargo, poco a poco, se van agregando otros 

organismos, como por ejemplo, el Canal 7 de TV, la Escuela de Bellas 

Artes, la Orquestra Sinfónica Nacional. (ROZAS; URBANO, 2008, 

p.265)37 

 

No Peru, a primeira Lei de Fomento do campo da cultura data de 1965 (Lei nº 15.621/65). 

Essa lei criou o “Conselho Superior de Fomento da Cultura” e os “Departamentos do Peru” 

                                                 
37 As artes e as expressões literárias têm um papel preponderante na Comissão. Aí figuravam a Associação 

Nacional de Escritores e Artistas, o Patronato das Artes, a Associação de Artistas Amadores, as associações 

culturais Entre Nous e Insula, o Comitê Interamericano de Folclore, a Sociedade Geográfica de Lima, o 

Instituto Riva Aguero, o Patronato Nacional de Arqueologia, o Conselho Nacional da Música e outras 

instituições ou associações de caráter artístico e histórico [...].  Sem dúvida, pouco a pouco se vão agregando 

outros organismos, como por exemplo o Canal 7 de TV, a Escola de Belas Artes, a Orquestra Sinfônica 

Nacional (ROZAS; URBANO, 2008, p.265, tradução da autora). 



150 

 

que passaram a contar, cada um, com uma Casa de Cultura. A proposta era a de 

reorganização e descentralização do setor cultural. Essas Casas de Cultura passaram, a 

partir de 1965, a contar com um apoio financeiro do Estado para a difusão cultural 

regionalizada: “es decir las Casas de la Cultura, a difundir las expresiones regionales de la 

cultura peruana y a integrarlas en una visión global del hombre” (ROZAS; URBANO, 2008, 

p.267).38 

 

Porém, no decorrer da história política peruana, foi durante o governo militar de Juan 

Velasco Alvarado (1968-1975) que se instituiu, por meio do Decreto Lei nº 18.799/71, o 

Instituto Nacional de Cultura, e que se revogou a Lei de Fomento de 1965, fechando as 

Casas de Cultura que tinham sido estabelecidas por essa lei para atuação em âmbito 

regional. Esse decreto também deu maior independência ao Ministério da Educação diante 

da gestão da cultura e, com uma forte marca nacionalista, iniciou-se um período de maior 

comprometimento com as camadas mais populares. Foi nesse período que se reconheceu o 

“quechua” como língua nacional (língua de povos indígenas sulamericanos que estão 

estabelecidos onde hoje temos a região do Peru).  

 

A volta da democracia foi marcada também pelo surgimento e forte presença do grupo 

Sendero Luminoso39, que promoveu uma onda de muita violência nos anos que se seguiram. 

No campo da cultura, o Instituto Nacional de Cultura continuou a responder ao Ministério 

da Educação e a novidade da abertura democrática se viu na criação do Conselho Nacional 

de Cultura, que contou com uma maior participação civil junto às decisões do Estado. 

Criou-se o Decreto Supremo nº 30/82, que definiu as atividades do Instituto e do Conselho, 

que se apresentaram como sendo nada além de uma continuidade das políticas culturais 

pensadas em 1971, durante o governo militar. 

 

                                                 
38 Quer dizer as Casas de Cultura passaram a difundir as expressões regionais da cultura peruana e a integrá-

las a uma visão global do homem” (ROZAS; URBANO, 2008, p.267, tradução da autora). 
39 Sendero Luminoso é o nome de um grupo de guerrilha que surgiu no Peru na década de 60. Em português, 

“sendero luminoso” significa “caminho iluminado”. Criado por Abimael Guzmán (antigo professor de 

filosofia na Universidade de Ayacucho), o grupo tem inspiração maoísta e se auto intitula “Partido Comunista 

do Peru Sendero Luminoso”. O Sendero Luminoso é considerado, ao lado das FARC (Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia), um dos grupos de guerrilha melhor organizado da América do Sul. 
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Há um olhar cuidadoso para a área de patrimônio histórico e arqueológico, compreendida 

como uma das principais linhas de ação do campo da cultura, em razão do vasto patrimônio 

presente nas diversas regiões peruanas. Houve uma ação especial para apoio a museus, com 

a criação da “Direção de Museus”, ligada ao Instituto Nacional de Cultura. Houve ainda a 

criação de outras duas direções: a de “Formação em Arte” e a de “Biblioteca e Informação 

Cultural”. 

 

Em 1984, com a publicação do Decreto Supremo 17/84, iniciou-se um processo de 

descentralização com a criação dos conselhos regionais, que assumiram a direção das 

políticas locais, porém o fortalecimento das ações dos grupos guerrilheiros Sendero 

Luminoso e Tupac Amaru40 minaram o projeto de empoderamento regional. 

 

Com a mudança de governo e a entrada de Fujimori (1990), iniciou-se um processo de 

reorganização das instituições do Estado. O Instituto Nacional de Cultura continuou sendo 

o principal pilar das ações de políticas culturais, porém perdeu parte da força e da 

autonomia durante esse governo. 

 

El control de las atividades guerrilleras desatadas por Sendero Luminoso 

y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru por parte del Estado abrio 

un nuevo capítulo, no en el sentido de abertura y democratización de la 

cultura, sino en la desarticulación de los órganos existentes desde la 

década de los años 1960. Porque lo que parecia ser uma excelente 

oportunidade para redefinir una política cultural de largo alcance acabó 

por reducirse a aspectos de organización burocrática y a preocupaciones 

de la reforma del Estado. No se desmantelaron completamente las 

instituiciones creadas décadas atrás y el Instituto Nacional de Cultura 

permaneció como la columna vertebral de todo lo que se relacionaba con 

las atividades culturales y artísticas. Asimismo no se le retiró 

completamente la capacidad de promocionar las políticas culturales del 

Estado. Pero, los documentos oficiales emanados del poder político 

disminuyeron la capacidad de acción de los entes estatales hasta entonces 

encargados de definir la política cultural. Y el contenido de esas políticas 

                                                 
40 Tupac Amaru foi um lider indígena do povo inca da época da conquista espanhola. Seu nome foi referência 

para a criação do grupo guerrilheiro “Tupac Amaru” em meados da década de 70, no Peru. Grupo de 

organização político-militar, o Tupac Amaru possui ideologia marxista e surgiu quando Leonidas Rodríguez 

Figueroa fundou o PSR (Partido Socialista Revolucionário). Depois de várias divergências e criações de 

inúmeros grupos e partidos de ideologia marxista, em 1982 a Frente Revolucionária de Ação Socialista adota 

um novo nome: “Movimento Revolucionário Tupac Amaru”. Movimento que permaneceu na clandestinidade 

e desenvolveu, por décadas, ações coordenadas em nome de um ideal socialista. 
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dejaron de tener impacto que se esperaba por la sencillla razón de que el 

Estado no estaba interesado en cambiar la situación desastrosa heredada 

después de diez años de lucha antiterrorista. No era una prioridad para el 

(ROZAS; URBANO, 2008, p.273).41 

 

O governo Fujimori é considerado, para a cultura, uma das piores administrações públicas: 

“Son diez años que se pueden caracterizar por la inercia de las instituciones” (ROZAS; 

URBANO, 2008, p.273)42 e por isso houve enorme expectativa diante do governo de 

Alejandro Toledo, que assumiu o poder após Fujimori. É desse período a publicação do 

documento intitulado “Lineamientos y programas de política cultural del Peru / 2003-

2006”. A partir de uma leitura histórica da sociedade peruana, o texto propõe uma série de 

reflexões sobre a área cultural, apresentando propostas de ações práticas, porém 

desenvolvidas em um contexto de escasso orçamento. 

 

Con recursos escasos, los programas y proyectos por más interessantes 

que sean no se plasman en prácticas reales y se estrellan contra la inercia 

del tempo y el desmedro burocrático (ROZAS; URBANO, 2008, 

p.274).43 

 

Foi durante o governo de Alejandro Toledo que se ventilou a possibilidade da criação do 

Ministério da Cultura. Em vários momentos, o assunto voltou à pauta, porém não houve 

força política que o levasse a concretização. Houve também um interesse especial ao 

incentivo à publicação e à leitura de livros, com projetos de isenção de impostos para se 

                                                 
41  O controle das atividades guerrilheiras desencadeadas pelo Sendero Luminoso e o Movimento 

Revolucionario Tupac Amaru por parte do Estado abriu um novo capítulo, não no sentido de abertura e 

democratização da cultura, mas na desarticulação dos órgãos existentes desde a década dos anos 1960. Porque 

o que parecia ser uma excelente oportunidade para redefinir uma política cultural de amplo alcance acabou 

por reduzir-se a aspectos de organização burocrática e a preocupações da reforma do Estado. Não se 

desmantelaram completamente as instituições criadas décadas atrás e o Instituto Nacional de Cultura 

permaneceu como a coluna vertebral de tudo o que se relacionava com as atividades culturais e artísticas. 

Mesmo assim não se retirou completamente a capacidade de promover as políticas culturais do Estado. Porém, 

os documentos oficiais emanados do poder político diminuíram a capacidade de ação dos entes estatais, até 

então encarregados de definir a política cultural. E os conteúdos dessas políticas deixaram de ter o impacto 

que se esperava pela simples razão de que o Estado não estava interessado em mudar a situação desastrosa 

herdada depois de dez anos de luta antiterrorista. Não era uma prioridade em si (ROZAS; URBANO, 2008, 

p.273, tradução da autora). 
42 São dez anos que se pode caracterizar por uma inércia das instituições (ROZAS; URBANO, 2008, p.273, 

tradução da autora). 
43 Com recursos escassos, os programas e projetos, por mais interessantes que sejam não se concretizam em 

práticas reais e se quebram contra a inércia do tempo e do horror burocrático (ROZAS; URBANO, 2008, 

p.274, tradução da autora). 
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criar um mercado editorial no Peru.  

 

Já o campo das artes cênicas conta até hoje com forte apoio de instituições privadas como 

o Instituto Goethe, a Aliança Francesa, o Centro Cultural da Espanha, o Centro Cultural 

Peruano-Norteamericano, a Associação Peruana-Britânica, o Centro Cultura Peruano 

Japonês, o Instituto Italiano de Cultura e outras entidades de representação internacional, 

que usam o apoio às expressões cênicas (como teatro e dança) para ações de comunicação 

e marketing. Não há uma política pública orientada para o Mecenato, como ocorre no Brasil, 

porém há uma lógica similar na relação de entidades privadas com a cultura, o que faz com 

que suas ações se concentrem principalmente em Lima, em razão da visibilidade 

proporcionada por ações produzidas na capital do país, onde se concentram também os 

órgãos de comunicação. 

 

Las atividades culturales que en ellos se realizan hacen parte de las 

estratégias de marketing y de promoción cultural de dichas instituciones. 

En geral, la oferta cultural de las instituciones privadas que hacen parte 

de estos dos grupos es diversa pero bastante concentrada em la capital 

del país. Las artes escénicas integran también las actividades de los 

centros culturales de las municipalidades. Cabe resaltar que los 

espetáculos realizados en estos espacios sirven, en la mayor parte de los 

casos, para estimular y difundir las expresiones artísticas locales. 

Finalmente notamos la presencia de instituciones culturales organizadas 

a partir de iniciativas particulares, individuales o grupales. [...] Todos los 

espetáculos culturales pueden ser exonerados del pago del impuestos y 

tributos. Para tal efecto, ellos deben estar calificados, por el Instituto 

Nacional de Cultura (Resolución Directoral Nacional 341 INC, 1999), 

como espectáculos públicos culturales no deportivos (ROZAS; 

URBANO, 2008, p.280-281).44 

 

É preciso destacar a importância do campo das publicações de livros sobre os direitos 

                                                 
44 As atividades culturais que neles se realizam fazem parte das estratégias de marketing e da promoção 

cultural das mencionadas instituições. Em geral, a oferta cultural das instituições privadas que fazem parte 

destes grupos é diversa, porém bastante concentrada na capital do país. As artes cênicas integram também as 

atividades dos centros culturais das municipalidades – ou será dos municípios?  Cabe ressaltar que os 

espetáculos realizados nesses espaços servem, na maior parte dos casos, para estimular e difundir as 

expressões artísticas locais. Finalmente notamos a presença de instituições culturais organizadas a partir de 

iniciativas particulares, individuais e grupais. [...] Todos os espetáculos culturais podem ser isentos do 

pagamento de impostos e tributos. Para esse efeito, devem estar qualificados pelo Instituto Nacional de 

Cultura (Resolução Direção Nacional 341 INC, 1999), como espetáculos públicos culturais não desportivos 

(ROZAS; URBANO, 2008, p.280-281, tradução da autora). 
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culturais no Peru. O Instituto Nacional de Cultura del Perú, o Fondo Editorial e a 

Universidade San Martin de Porres são responsáveis pela publicação de duas compilações 

sobre as leis que regulam o direito cultural no mundo. São elas “Itinerários culturales y 

patrimônio mundial” de Alberto Martorell Carreño (2010) e “Documentos fundamentales 

para el patrimonio cultural: textos internacionales para su recuperación, repatriación, 

conservación, protección y difusión” (2007). 

 

3.2.4. A cultura e as experiências em outros espaços das Américas 

 

A cultura é entendida como um direito básico no contexto da política uruguaia a tal ponto 

que nem mesmo um cidadão que se encontre preso ou um doente mental recolhido em um 

hospital psiquiátrico perdem o direito à cultura. As políticas públicas de cultura são 

pensadas de forma a abarcar todos os cidadãos, mesmo aqueles que se encontram em 

situação de exclusão do convívio social. 

 

A cultura é também pensada, em diálogo constante e essencial com a educação em países 

como Chile, Cuba e México. Aliás, é na região mexicana que faz divisa com os Estados 

Unidos que encontramos um importante trabalho de recuperação de identidade do povo 

mexicano, desenvolvido por meio das artes cênicas e, mais especificamente, das atividades 

do Teatro Campesino. 

 

La cultura chicana ha ocupado en la producción intelectual 

contemporánea un espacio privilegiado. Sus aportes a esquemas teóricos 

sobre la relación cultura-identidad, han permitido repensar la visión 

iluminista del arte por el arte, tan promovida por centros de poder en el 

espacio geopolítico y cultural estadunidense. Elementos como la 

dualidad resistencia-asimilación, las raíces culturales, el sentido de 

compañerismo profundo horizontal, y la asunción de uma posición 

política militante han sido parte de lo que la cultura chicana ha 

proyectado desde el movimiento por los derechos civiles de los años 60 

y 70 del siglo XX (VARGAS, 2014, p.12).45 

                                                 
45 A cultura chicana [cultura dos mexicanos e descendentes nos Estados Unidos] tem ocupado um espaço 

privilegiado na produção intelectual contemporânea. Suas contribuições para esquemas teóricos sobre a 

relação cultura-identidade têm permitido repensar a visão iluminista da arte pela arte, tão fomentada por 

centros de poder no espaço geopolítico e cultural estadunidense. Elementos como a dualidade resistência-

assimilação, as raízes culturais, o sentido de profundo companheirismo horizontal, e a aceitação de uma 
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Na região mexicana que faz fronteira com os Estados Unidos, a identidade nacional e 

cultural do mexicano era justamente motivo de discriminação. Mais importante do que a 

manutenção de suas raízes identitárias era a assimilação da cultura “do outro” (nesse caso, 

a cultura estadunidense) que fazia o mexicano de fronteira respeitado em um contexto 

explicito de exclusão social daqueles sujeitos de características latinas. Negar a si mesmo 

em nome da cultura dominante foi o processo repetido por gerações que vem sendo 

combatido pela experiência do teatro campesino. A proposta é recuperar o valor cultural e 

identitário do mexicano de fronteira por meio do teatro porque, como dito, “los elementos 

que les caracterizaban como sujetos de identidad eran los que justificaban la discriminación, 

exploración laboral y exclusión social que sufrian” (VARGAS, 2014, p.13).46 

 

O chamado Teatro Campesino foi criado em 1965 por Luis Valdez, que compreendia quão 

importante era estabelecer, por meio da arte, uma alternativa identitária que ajudasse aquela 

população a compreender o que significava ser mexicano. É um teatro de criação coletiva, 

que visa reconstituir a história local e cultural do povo mexicano, promovendo a reflexão 

dos atores e da plateia para a relação cultura, política e sociedade. 

 

Las obras creadas estaban muy vinculadas con el contexto histórico en 

que se representaban. Por su sencillez y por la necesidad de acercar el 

lenguaje del teatro a la comunidad, las obras se denominaron “actos”. En 

una pieza teatral, el acto és una de las partes que conforman un programa 

más complejo y extenso pero para El Teatro Campesino, el acto era una 

obra simple-compleja en si misma con carga política y simbólica 

(VARGAS, 2014, p.14).47 

 

O Teatro Campesino não visa ao entretenimento, mas à formação política e social da 

                                                 
posição política militante tem feito parte do que a cultura chicana tem projetado desde o movimento pelos 

direitos civis dos anos 60 e 70 do século XX (VARGAS, 2014, p.12, tradução da autora). 

 
46 Os elementos que os caracterizavam como sujeitos de identidade eram os que justificavam a discriminação, 

exploração do trabalho e exclusão social que sofriam (VARGAS, 2014, p.13, tradução da autora). 
47 As obras criadas estavam muito vinculadas ao contexto histórico em que se representavam. Por sua 

simplicidade e pela necessidade de aproximar a linguagem do teatro à comunidade, as obras se denominaram 

“atos”. Em uma peça teatral, o ato é uma das partes que compõem um programa mais complexo e extenso 

porém para El Teatro Campesino, o ato era uma obra simples-complexa em si mesma, com carga política e 

simbólica (VARGAS, 2014, p.14, tradução da autora). 
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comunidade em que se desenvolve, apresentando-se como um processo de reconstituição 

constante de esquemas e símbolos identitários (VARGAS, 2014, p.15). A presença desse 

tipo de teatro em regiões fronteiriças é fundamental, visto que nessas regiões encontramos 

muitas vezes populações em situação vulnerável, dada a proximidade com a fronteira e a 

grande pobreza econômica, que gera pouca oportunidade de trabalho e formação deficiente 

no lado politicamente mais fraco da fronteira. Fronteiras passam a representar espaços de 

tensão e dominação cultural. 

 

Outra experiência em espaço geográfico distinto, mas que também vive sob pressão 

fronteiriça, mesmo sendo geograficamente protegido por ser uma ilha, é o caso de Cuba, 

país que vive historicamente sob tensão e pressões políticas por ser um dos últimos espaços 

em que sobrevive o sistema socialista. É possível perceber ali um olhar diferenciado para 

a cultura e a educação. Em 2014, o Banco Mundial declarou que Cuba possui o melhor 

sistema de ensino da América Latina e Caribe. 

 

Há em Cuba uma revista de nome “Conjunto”, especializada em teatro latino-americano e 

que é publicada há 50 anos pela Casa de las Américas. Os artigos, em formato de artigo 

acadêmico, trazem diversas reflexões, discussões e estudos sobre o teatro na América 

Latina. Cuba também garante o acesso ao Seguro Social para artistas. Possui 260 museus 

espalhados pela ilha, 123 galerias de arte e 307 casas de cultura. 

 

A partir de 1959 se amplió esta labor relacionada con la educación y la 

cultura. Más tarde, con la ley de creación de museos municipales, se 

acercaron a las comunidades, y promovieron no solo la recuperación de 

valiosas coleciones y elementos museables, sino la comunicación con el 

pueblo en las esferas del arte y la cultura. La red de museos que funcionan 

en Cuba compreende los dedicados al arte, la historia, etnografía y 

antropología, se consideran centros especializados y más de un centenar 

de caráter general. Es significativa la relación museo-escuela, que 

vinculan los programas escolares de cuarto, quinto y sexto grados con la 

historia local (HERNÁNDEZ, 2012, p.163).48 

                                                 
48 A partir de 1959 se ampliou este trabalho relacionado com a educação e a cultura. Mais tarde, com a lei de 

criação de museus municipais, se aproximaram das comunidades, e promoveram não só a recuperação de 

coleções valiosas e elementos museológicos, mas também a comunicação com o povo nas esferas da arte e a 

cultura. A rede de museus que funcionam em Cuba compreende os dedicados à arte, à história, etnografia e 

antropologia, se consideram centros especializados e mais de uma centena de caráter geral. É significativa a 
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Há ainda em Cuba o Instituto Superior de Arte e um movimento intitulado “Instrutores de 

Arte” que, desde 2001, visa sensibilizar, por meio de ações educativas, a geração mais 

jovem com o objetivo de desenvolver o interesse pela apreciação das artes. É conhecida 

internacionalmente a Escola Cubana de Ballet e a Companhia de Ballet Cubano, além das 

atividades voltadas ao desenvolvimento de Festivais Internacionais de Cinema, Ballet e 

Teatro. A Casa de las Américas, editora da revista “Conjunto” de teatro latino-americano, 

é um espaço destinado a encontros e diálogos sobre o campo das artes e da cultura, 

fomentando prêmios e intercâmbios internacionais. 

 

Vale mais uma vez destacar que, em parte significativa dos países latino-americanos, a 

cultura é pensada de forma não dissociada da educação, o que faz com que a educação 

promovida não tenha única e exclusivamente um fim tecnicista e sim seja, por si mesma, 

de formação social e sensibilizadora. A proposta é uma educação de raiz humanística. 

 

3.3. As políticas públicas de cultura em Portugal 

 

Data de 1995 a criação do Ministério da Cultura português e de 2011 a sua extinção e 

substituição por uma Secretaria da Cultura do Estado Português, decisão bastante criticada 

por portugueses e países parceiros, como o Ministro da Cultura da Grécia, que, segundo o 

site Jornalismo Porto Net (Porto/Portugal), considerou uma “loucura” o ato em nome da 

redução de custos. A defesa da existência e manutenção de um Ministério para os assuntos 

da cultura, segundo o ministro grego Pavlos Geroulanos, dá-se em razão da 

representatividade simbólica da cultura para a política de um país.  

 

De 1995 a 2008, Portugal passou por cinco governos e seis Ministros da Cultura. O 

histórico de descontinuidade na administração pública da cultura se parece muito com o 

caso brasileiro. Essa característica se reflete na dificuldade de construção de uma política 

pública sólida para a cultura, que implica em continuidade.  

                                                 
relação museu-escola, que vinculam com a história local, os programas escolares de quarto, quinto e sexto 

graus. (HERNÁNDEZ, 2012, p.163, tradução da autora). 
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Há em Portugal a forte presença de instituições privadas, que atuam com investimentos 

públicos e privados em áreas diversas da cultura. Dentre elas, é mais forte o apelo do campo 

do patrimônio histórico, mas há especial cuidado também com o cinema e o teatro. Data 

de 1985 (ou seja, 10 anos antes da criação do Ministério da Cultura), um incentivo à política 

do Mecenato e o apoio à abertura da televisão à iniciativa privada. É especialmente 

intrigante o fato de as Organizações Globo manterem no país dois canais com programação 

própria. O SIC, canal português que transmite programação da TV Globo há vários anos 

(inclusive com diversos horários para as telenovelas), e a TV Globo que foi inaugurada em 

2012 no país e se mantém com alto índice de audiência. Tal afirmação pode ser comprovada 

por meio de diversas notícias publicadas em torno das produções exibidas no país, dentre 

elas, a reportagem assinada por Ivam Finotti, publicada em meados de 2010 na Folha de 

São Paulo que afirmava que “de todos os portugueses que ligaram a TV em suas casas, 

75,5% sintonizaram os últimos capítulos de "Torre de Babel". 

 

O forte incentivo à participação da iniciativa privada no campo da cultura se dá, em 

Portugal, muito mais pela falta de recursos financeiros por parte do Estado para o apoio à 

cultura do que, necessariamente, por uma “disposição político-ideológica dos diferentes 

governos” (SANTOS, 2008, p.296). Na última década, é evidente o crescimento de ações 

de parcerias entre esferas pública, privada e terceiro setor, configurando uma relação de 

redes no setor cultural. No campo teatral, destacam-se a Rede Nacional de Teatro e Cine-

Teatro e a Artemrede – Rede de programação de teatros e cine-teatros da região de Lisboa 

e Vale do Tejo. A organização das redes se dá como forma de fortalecer o setor diante da 

situação econômica que se reflete no tímido apoio público ao setor cultural. 

 

A emergência, no sector privado lucrativo e não lucrativo, de novas 

entidades que ensaiam estratégias de sustentabilidade num mercado de 

trabalho onde a flexibilidade e a precariedade não raro caminham a par 

(SANTOS, 2008, p.302).   

 

Há constantemente, e em diversos espaços geográficos e contextos políticos, um discurso 

que reforça a necessidade do apoio à cultura para a manutenção da autonomia do Estado, 

porém é fato que o setor cultural é um dos primeiros que sofrem diante de um contexto de 
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crise econômica. 

 

As crescentes dificuldades de intervenção do Estado têm-se traduzido, 

em muitos países, pela quebra do financiamento público, sendo a cultura, 

em regra, uma das áreas mais afetadas. Na verdade, há um discurso, 

recorrente nos fóruns da UE, que enfatiza a importância da cultura e o 

seu papel para o desenvolvimento dos Estados-membros, a que não tem 

correspondido uma equivalente dotação em meios financeiros para as 

respectivas tutelas da cultura (SANTOS, 2008, p.308). 

 

Historicamente, Portugal investiu numa política nacional do livro e no incentivo à leitura 

e à educação para a cultura. Houve um grande interesse na formação. Criou-se a Rede 

Nacional de Bibliotecas Públicas (Decreto-Lei nº 111/87) e o Plano Nacional de Leitura 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 86/06). Data de 2007 o Programa Nacional de 

Leitura. Há também, dentro do quadro de legislação cultural, um olhar mais cuidadoso ao 

campo museológico que se configura por meio da Lei nº 47/04. Houve tentativas de vida 

curta para ações públicas de descentralização, difusão e formação de público e agentes 

culturais no campo das artes do espetáculo, porém não tiveram continuidade em razão de 

falta de investimento para as atividades planejadas. É urgente a necessidade de se pensarem 

saídas para que projetos de organismos como o Instituto Português das Artes do Espetáculo 

possam tornar-se autossustentáveis: “uma exigência é a de sustentabilidade, a fim de que 

determinados projectos e acções previstos ou em curso não fiquem suspensos ou 

interrompidos como tanta vez acontece por falha de recursos (SANTOS, 2008, p.320). 

 

Há que se destacar também, como no caso do Brasil e de outras localidades no mundo, uma 

explícita falta de interesse político para a cultura e que pode ser apontada inclusive, na 

extinção do Ministério da Cultura português, que havia sido fruto de uma longa luta política 

da classe artística após décadas de uma administração militar no país49. 

 

  

                                                 
49 O regime de Salazar foi instaurado em Portugal após um golpe militar em 1933 e durou longos 41 anos, 

sendo derrubado em 25 de abril de 1974, pela revolução que ficou conhecida como “Revolução dos Cravos”, 

que contou com o apoio de civis e de militares de baixa patente. 
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3.4. A França como o berço das reflexões político-culturais 

 

A sólida cultura artística e humanística de procedência francesa teve 

duradoura importância na formação intelectual das elites brasileiras, já 

antes do fim do Brasil Colônia. No primeiro século do Brasil 

independente, essa influência só fez crescer, e ainda se prolongou como 

hegemônica nas primeiras décadas do século XX, até o momento em que 

no cenário internacional emergiram novas potências, a comandar uma 

expansão econômica e uma indústria cultural técnica e economicamente 

imbatível, impondo o inglês como língua franca mundial (DURAND, 

2013, p.167). 

 

Essa reflexão, trazida pelo autor José Carlos Durand, pesquisador reconhecido no campo 

dos estudos das políticas culturais no Brasil, ilustra com propriedade o papel da França na 

formação do campo cultural brasileiro desde o período colonial. 

 

Data de 1959 a criação do Ministério da Cultura Francês, e são da década de 1960 os 

primeiros diálogos sobre a importância da cultura no campo da educação. É também no 

cenário francês que surgem as primeiras discussões acerca do tema cultura e economia, 

ainda na década de 80 e décadas depois, se popularizam os conceitos de “economia criativa” 

e de “indústrias da cultura”. Também nasce, nessa relação, o conceito de “diversidade 

cultural” (ver p.122), adotado posteriormente pela UNESCO. 

 

Vale destacar, como bem aponta COELHO (2012) que: 

 

O percurso dessas ideias e práticas não foi linear [...]. Avanços e recuos 

se sucederam com frequência [...]. E se há algo que elas deixam evidente 

é a intensidade adquirida por estas questões na França, com a 

participação direta e constante não apenas de políticos, intelectuais e 

artistas como também daquilo que equivocadamente se chama de 

“público” quando deveria se chamar de “sociedade” (COELHO, 2012, 

p.12). 

 

Dentre os momentos históricos vale destacar a década de 1960, com a criação do Ministério 

da Cultura em 1959, que esteve, nesses anos iniciais sob a batuta do escritor e pensador 

político André Malraux. Nesse momento, a proposta primordial do Ministério era tornar 

acessíveis as principais obras da humanidade com foco no cenário e no povo francês. 
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Em 1967, André Malraux evoca o paralelo com a política educacional da 

III República: “É preciso admitir que, um dia, teremos feito pela cultura 

o que Jules Ferry fez pela educação: a cultura será gratuita”. A política 

cultural de Malraux inscreve-se na lógica do Estado-previdência, do 

bem-estar. Trata-se de garantir, para todos, a igualdade, não apenas 

formal, mas real. O Estado do bem-estar, assim, atribui-se como objetivo 

garantir a todos o mesmo acesso aos bens culturais. Duas políticas 

confluem para materializar essa vontade: fazer que todos os cidadãos 

possam chegar até as obras da cultura e estender aos artistas o benefício 

da proteção social (POIRRIER, 2012, p.19-20). 

 

Dentro desta lógica de pensamento de Malraux, apresentada por Poirrier, a educação aqui 

representada pela universidade se tornaria a responsável “por tornar conhecidas as obras 

do passado” (POIRRIER, 2012, p.20) e ao Ministério da Cultura caberia, então, tornar 

presente a “cultura viva e as obras universais” (POIRRIER, 2012, p.20). Vê-se, no caso 

francês, como em outros exemplos já apresentados, o diálogo sempre próximo entre 

educação em nível superior e a cultura. 

 

Durante 10 anos em que André Malraux esteve à frente do Ministério da Cultura, seguido 

de outros dez ministros entre 1970 e 1981. Nesse período, conturbado pela constante troca 

de ministros, criou-se o Fundo Interministerial de Intervenção Cultural, que promoveu 

diversos projetos durante seus 10 anos de existência. 

 

A administração da cultura por Jacques Duhamel (1971-1973) altera os rumos traçados por 

Malraux. Como bem destaca Poirrier (2012): 

 

Embora o termo “democratização da cultura” continue presente, seu 

conceito é influenciado por duas novas abordagens: a acepção 

antropológica da noção substitui a acepção universal da “alta cultura”; o 

reconhecimento da diversidade de caminhos para atingir a 

democratização substitui a necessidade de choque estético. O Estado 

conserva um papel excepcional: ele deve facilitar a difusão cultural e 

recusar a ascendência da economia de mercado (POIRRIER, 2012, p.23). 

 

É Poirrier (2012) também que destaca uma fala de Duhamel proferida na Conferência dos 

Ministros Europeus da Cultura, ocorrida em 1972: “a cultura depende da educação e da 

informação”, teria dito ele. 
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Com a chegada da esquerda ao poder, o Ministério da Cultura ganha maior autonomia 

financeira, duplicando o orçamento durante a gestão de Jack Lang (1982). Dentre as 

mudanças consideráveis nesse momento, está a alteração da própria missão do Ministério 

da Cultura, por meio do Decreto nº 10/82. Nesse decreto: 

 

A democratização cultural se apaga em prol do livre desenvolvimento 

individual por meio da criação, no respeito pelas culturas regionais e 

internacionais e até mesmo sociais. A partir de então, fala-se mais em 

democracia cultural, o que permite o reconhecimento controverso de 

práticas culturais antes consideradas menores. Embora essa ampliação do 

campo cultural tenha principalmente chamado a atenção dos 

observadores, a associação entre cultura e economia também é 

igualmente central. O apoio às indústrias culturais confere à política 

cultural uma dimensão de política econômica e industrial (POIRRIER, 

2012, p.25).  

  

É Jack Lang que, na Conferência da UNESCO em 1982 no México, “expõe a necessidade 

de uma “resistência cultural” face ao “imperialismo financeiro e intelectual” trazido pelas 

indústrias culturais. O que está sendo visado é o capitalismo norte-americano, sem que seja 

nomeado explicitamente” (POIRRIER, 2012, 26). 

 

Porém, sua gestão não passou sem grandes críticas por parte significativa dos analistas e 

da própria classe artística e intelectual francesa. Conforme bem aponta Poirrier (2012), a 

crítica do ensaísta Alain Finkielkraut em “A derrota do pensamento”, inicia uma grande 

discussão sobre o que chamou de “todo cultural”, apontando para um declínio da cultura. 

Outros autores entram nesse debate a ideia de que ao abrir demais o campo de visão do 

Ministério para a cultura, há uma “dissolução da cultura dentro do todo cultural” 

(POIRRIER, 2012, p.26). 

 

Em 1990, a publicação pelo Ministério de uma pesquisa sobre as práticas culturais dos 

franceses reativa e amplia a polêmica. As conclusões ressaltam especialmente o fracasso 

da democratização cultural e a manutenção de barreiras materiais, sociais e simbólicas, que 

limitam o acesso à cultura chamada de “clássica” (POIRRIER, 2012, p.27). 
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Data de 1991 a publicação de “O Estado Cultural”, de Marc Fumaroli. Obra de grande 

repercussão midiática, foi considerada fundamental no debate crítico sobre a missão do 

Ministério da Cultura Francês. 

 

Desconhecido do grande público por seus trabalhos, que permanecem no 

campo da erudição, Marc Fumaroli intervém no campo da história das 

políticas culturais da França contemporânea. Ele também escolhe, não 

mais a forma acadêmica, mas a forma do panfleto político. A tese merece 

ser examinada: hoje, ele sustenta, a “política cultural” torna o Estado um 

provedor universal de “lazeres de massa” e de “produtos de consumo”. 

O Estado-provedor aparece, então, apoiando-se nos fundos públicos, 

como um concorrente do mercado cultural. Essa confusão se encarna por 

meio do “todo cultural”, porém de uma forma de identificação da cultura 

com o turismo. Transformada em obsessão, essa “cultura” propagada por 

uma burocracia cultural sempre mais numerosa, chega a assumir 

proporções de uma religião da modernidade: a “festa da música”, o “furor 

de ler”, as “comemorações” (em primeiro lugar o bicentenário da 

Revolução Francesa) e, até mesmo as grandes obras do presidente 

concretizam uma manipulação sociológica impelida pelo Estado, novo 

Leviatã cultural a serviço de um partido e de uma ideologia política 

(POIRRIER, 2012, p.27-28). 

 

Já Michel Schneider, autor de outras obras no campo da cultura, como exposto por Poirrier 

(2012), propõe que “para um Estado democrático, a obrigação de reduzir a desigualdade 

no acesso às obras deve, portanto, passar pela educação artística” (POIRRIER, 2012, p.29). 

 

Na década de 1990, as discussões no campo cultural francês entram para o espaço da então 

chamada “diversidade cultural”. A questão corrente, nesse momento, é a globalização da 

cultura. O então ministro Jacques Toubon defende que “a política cultural é necessária para 

preservar a identidade europeia” (POIRRIER, 2012, p.31). 

 

Já em 1995, o Ministério da Cultura, sob a batuta de Philippe Douste-Blazy, defende que 

o seu papel é reduzir aquilo que chamou de “fratura social”, em nome da defesa de ações 

que visassem ao fim da exclusão cultural. 

 

Data de 1997 a publicação de um documento intitulado Regulamento dos objetivos do 

serviço público para o espetáculo ao vivo” que, anunciado pela então ministra Catherine 

Trautmann, defende o acesso às obras de arte e às atividades culturais, propõe incentivar o 
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debate no campo coletivo com forte presença da criação artística e garantir a liberdade para 

que o cidadão possa fazer suas escolhas dentro do campo das práticas culturais. A ideia 

proposta é a defesa de uma cultura plural e do acesso à liberdade de criação. 

 

Em 2000, Catherine Trautmann publica o “Plano de cinco anos para o desenvolvimento 

das artes e da cultura na escola”, porém esse plano, segundo Poirrier, só dura até 2002, com 

o final dessa administração e a mudança de situação política no país. Em 2003, o então 

presidente francês Jacques Chirac propõe que o tema “diversidade cultural” se torne um 

princípio internacional, balizado pela UNESCO e que se crie uma Convenção Mundial 

sobre a Diversidade Cultural. Data de 2005 a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais organizada pela UNESCO. 

 

Enfim, é perceptível que o campo cultural é e aparentemente será um campo de disputas 

políticas. A leitura do que é o campo da cultura e das respectivas responsabilidades depende 

essencialmente da posição política de quem ocupa o poder. É histórica essa relação e assim 

deverá permanecer. Vale, no campo da análise e das reflexões, achar terrenos sólidos que 

permitam a construção de ações e projetos que perpassem a relação política de poder. 

 

Jacques Charpentreau, em texto publicado em 1967, destaca importante reflexão: 

 

Nem o governo nem a oposição puderam ainda definir claramente uma 

política cultural. A oposição se prende a alguns grandes princípios do 

“direito à cultura”, da transferência de verbas, como se uma política não 

fosse mais do que uma questão de dinheiro. Ela bem que é isso, mas ela 

também é outra coisa. É essa “outra coisa” que é importante definir. Por 

seu lado o governo, parece, antes de mais nada, ser sensível ao prestígio, 

aquele das medalhas olímpicas ou dos grandes empreendimentos. Há 

coisa mais grave, porém. Tudo acontece como se tivesse sido 

estabelecida uma separação entre uma cultura para a elite (garantida 

pelos “profissionais” de que se ocupa o Ministério dos Assuntos 

Culturais) e uma cultura para a massa (animada pelos “amadores” da 

Juventude e dos Esportes). A velha separação que se vem prolongando 

desde a Renascença entre as artes nobres da elite e as artes populares de 

massa seria, assim, transformada em institucional. Com certeza essa 

divisão não pode corresponder ao objetivo de uma civilização. Isso seria 

inquietante (CHARPENTREAU, 2012, p.66-67). 
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É também da década de 60 (mais especificamente 1967) o discurso de André Malraux, 

reproduzido por Teixeira Coelho em “Cultura e Estado: a política cultural na França 1955-

2005”, publicado em 2012 pela Ed. Iluminuras, em parceria com o Observatório Itaú 

Cultural: 

 

Não é porque os valores da mente defendidos por nós sejam antigos que 

eles são defensáveis. Não é porque a tragédia grega é antiga que ela é a 

tragédia grega: é porque ela sobreviveu. Um certo número de imagens 

humanas carregam tal poder – é o que chamamos de gênio – que 

transcendem não apenas os séculos, mas também civilizações inteiras. 

Metade do que admiramos não pertence à nossa civilização. Admiramos 

Shakespeare, Ésquilo, Sófocles. Portanto, é indispensável que, na escada 

do Estado, isto é, com o maior número possível de meios, façamos que a 

salvaguarda seja colocada de maneira permanente face ao ataque. Vimos 

incidentalmente os meios que seriam fornecidos pelo Estado, e falou-se 

de desoneração fiscal. Mas, senhoras e senhores, no que se refere aos 

teatros nacionais, deveríamos chegar não a uma mera desoneração, mas 

sim à gratuidade. O teatro gratuito! Parece uma utopia. Mas chegar até a 

Lua não era o que havia de mais utópico faz não tanto tempo? E 

entretanto... E a televisão, com uma mensalidade tão pequena, já constitui 

um enorme meio cultural. É preciso admitir que, um dia, faremos pela 

cultura o que Jules Ferry fez pela educação: a cultura será gratuita 

(MALRAUX, 2012, p.62-63).  

  

Michel de Certeau, historiador e filósofo, produziu em 1974 uma reflexão que abarca os 

desafios e os percalços do campo da cultura e que apreende com exatidão a vastidão e os 

desafios dos estudos culturais: 

 

A cultura oscila principalmente entre duas formas, sendo que uma não 

deixa de fazer esquecer a outra. Por um lado, ela é aquilo que perdura; 

por outro, aquilo que se inventa. Em um existem lentidão, latência, 

atrasos que se empilham dentro da espessura das mentes, das evidências 

e das ritualizações sociais, via opaca, obstinada, dissimulada nos gestos 

cotidianos mais atuais ao mesmo tempo que milenários. Em outro, as 

irrupções, os desvios, todas essas margens de uma inventividade, de onde 

as futuras gerações irão, sucessivamente, extrair sua “cultura cultivada”. 

A cultura é uma noite incerta, em que dormem as revoluções de ontem, 

invisíveis, recolhidas nas práticas, mas que são cortadas por vagalumes 

e, algumas vezes, por grandes pássaros noturnos, aparições e criações que 

traçam o poder existir de um outro dia. Essa noite oceânica me fascina e 

me questiona. Ela é a humanidade vivida pelo homem mas não conhecida 

por ele. O sono em que ele fala sem o saber. A história e a sociologia, a 

economia e a política só apreendem as “resistências”. Porque a ação 

científica ou governamental é sempre elitista, ela encontra a cultura 
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silenciosa do número como sendo um obstáculo, uma neutralização ou 

um disfuncionamento de seus projetos. Portanto, o que é perceptível é 

uma “inércia” das massas em relação à cruzada de uma elite. É um limite. 

[...] Essa fronteira móvel separa os homens no poder e os “outros”. [...] 

A cultura, no singular, sempre impõe a lei de um poder. Contra a 

expansão de uma força que unifica colonizando e que não reconhece, ao 

mesmo tempo, seu limite e os outros, deve opor-se uma resistência. 

Existe uma ligação necessária de cada produto cultural com a morte, que 

o limita, e com a luta, que o defende. A cultura, no plural, convoca sem 

cessar um combate (CERTEAU, 2012, p.78-79).  

 

Para concluir as reflexões propostas por esses autores de origem francesa, vale ressaltar o 

olhar de Durand (2013), quando afirma que: 

 

Se [...] é preciso “cruzar olhares” e comparar as experiências francesa e 

brasileira em matéria de política e gestão cultural, é indispensável 

constatar que ambos os países, a despeito de todas suas diferenças, estão 

envolvidos nessa nova realidade em acelerada transformação. Será bom 

se o Brasil souber importar a socioeconomia da cultura que, por exemplo, 

os DEPS50 vem tão bem desenvolvendo, e tirar assim proveito do próprio 

conhecimento sociológico importado décadas atrás da própria França; 

será bom se conseguir implantar grupos de pesquisa em economia da 

cultura, inserindo o país no seleto grupo que até o momento partilha com 

exclusividade essa especialidade acadêmica. Será fundamental saber 

associar essa experiência e transmiti-la em programas consistentes de 

ensino e pesquisa em gestão cultural. Mas um alerta precisa ser dado: não 

é possível esperar que espontaneamente o sistema universitário brasileiro 

responda a essas necessidades na urgência e na qualidade que merece. Só 

a inércia acadêmica pode explicar que, em um país que diploma trezentos 

mestres e cem doutores em economia por ano não exista ainda um só 

centro especializado em economia da cultura. Assim, cabe à gestão 

federal uma intervenção proativa nessa frente (DURAND, 2013, p.171-

172). 

 

  

                                                 
50 O DEPS é Département des Études de la Prospective et des Statistiques que, segundo Durand (2013) se 

tornou uma “unidade de pesquisa que faz mediação entre a gestão governamental da cultura, o serviço de 

recenseamento e o mundo acadêmico, com o qual partilha ou ao qual transfere iniciativas de pesquisa 

(DURAND, 2013, p.168). 
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CAPÍTULO 4 – GESTAR OU GERENCIAR PROJETOS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA A CULTURA 

  

As discussões apontadas que debatem as tensões no campo da cultura são, em grande parte, 

formas de gestar a área cultural. A ideia de gestar aqui apresentada parte da compreensão 

do ato de gestar como ato de gerar, trazer à luz, dar vida a um ato/projeto de gestão. 

 

O gestor cultural que assume cargo público deve ter um conhecimento transversal sobre a 

área da cultura. É preciso que esse profissional seja, antes de tudo, um pensador, um 

conhecedor da área, nos seus aspectos sociais e políticos, que pense a cultura a partir das 

discussões em curso sobre as transformações mais recentes do cruzamento cultura-

comunicação-educação e que tenha senso administrativo e familiaridade com a gestão 

pública. Não é um perfil comum a qualquer profissional e essa necessidade é parte da 

complexidade estabelecida pela própria área. 

 

Falar de cultura é falar de uma rede de relações que perpassam o espaço social e se 

apresentam como expressões do cotidiano. Todos os distintos participantes precisam se ver 

representados e o respeito às diferenças é premissa básica nessa relação. 

 

Sendo uma expressão cultural, a arte precisa ser compreendida não apenas como as belas 

artes, campo de erudição e de exclusão histórica. É preciso compreendê-la no cotidiano das 

comunidades, dos espaços de cultura que se fazem em centros culturais e museus ou nas 

ruas. A rua aliás, precisa ser reapropriada pelo poder público na dinâmica de produção 

cultural, deixando de ser um “não lugar” (o lugar por onde todos passam e ninguém “está”) 

e passando a ser percebida como palco de manifestações culturais diversas. É preciso que 

se compreenda a cidade e os espaços como território. No espaço do território está a relação 

identitária de quem ali reside ou convive. Não é possível que se continue pensando cultura 

em territórios de exclusão. É possível pensar nesse contexto, na zona norte do Rio de 

Janeiro, região formada por muitas comunidades que são, em grande parte, atendidas por 

organizações não governamentais, que possuem pouco apoio privado, quase nenhum apoio 

público e que fazem a gestão de seus projetos muitas vezes com recursos próprios. A região 
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do Complexo da Maré, considerado o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro e que, 

segundo dados apresentados pelo pesquisador da UFF (Universidade Federal Fluminense), 

Jorge Barbosa, em comunicação apresentada no II Encontro Brasileiro de Pesquisa em 

Cultura, ocorrido em 2014, no Rio de Janeiro, possui uma população aproximada de 100 

mil pessoas, e não conta com nenhum equipamento público de teatro. Este é um dos 

inúmeros exemplos da exclusão sociocultural e da não compreensão da relação com os 

espaços-territórios por parte dos gestores públicos.   

 

É preciso que se compreenda o teatro como espaço de expressão do grupo, do indivíduo, 

do ator social, da comunidade ou da própria “indústria da cultura” e que se respeitem as 

diferenças nos seus fazeres, abarcando-as como riqueza e não como dificuldade de relação. 

Aliás, as dificuldades devem ser convertidas em desafios. As dificuldades viram focos de 

reflexão e possibilidades de formulação de políticas públicas. Como bem define Marta 

Elena Bravo, quando analisa as questões da cultura e da violência na Colômbia, é preciso 

pensar em: 

 

Una política para desplazados. El desplazamiento fruto de la violencia de 

los diversos bandos en conflito, es un problema cultural que tiene que ver 

con el desarraigo y la perdida del lugar físico y en especial del lugar 

simbólico (BRAVO, 2008, p.154).51 

 

Cultura, educação e comunicação precisam ser áreas em diálogo constante e não em 

oposição. Não há cultura sem educação ou educação que não compreenda a cultura. 

Recentemente, a educação em nível superior e a educação em nível técnico expandiram-se 

no Brasil, com o objetivo de qualificar mão de obra para o mercado de trabalho. Mas ainda 

é preciso pensar em uma educação que construa de forma sensível a relação para/com a 

cultura.  

 

La formación de gestores y actores culturales, que va más allá de la 

capacitación, es un reto grande sin el cual es imposible una pedagogia 

política cultural y una praxis política. Las imposiciones que demandan 

                                                 
51 Uma política para deslocados. O deslocamento, fruto da violência dos diversos lados em conflito, é um 

problema cultural que tem a ver com o desenraizamento e a perda do lugar físico e em especial do lugar 

simbólico (BRAVO, 2008, p.154, tradução da autora). 
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los sistemas políticos y económicos, han priorizado el concepto de razón 

instrumental en su orientación. Se necessitan agentes y gestores con una 

profunda educación de la sensibilidad. Con conocimientos amplios del 

contexto histórico y sociocultural en el cual se están formulando las 

políticas culturales. Con um andamiajes conceptual para afrontar sin 

temores la complejidad de los fenómenos culturales contemporáneos. En 

suma, deben ser personas que asuman su compromiso individual y 

colectivo como un projecto ético, estético y político (BRAVO, 2008, 

p.155).52 

 

É possível pensar em uma educação de base para que se construa de forma sólida essa 

relação com o campo cultural. Em viagem a Cuba em julho de 2014, foi possível verificar 

in loco a relação de estudantes do ensino fundamental com os espaços museológicos da 

cidade. Em visita ao Museu de Belas Artes, nas salas dedicadas às obras gregas e egípcias, 

estavam expostas, dentre as obras originais, reproduções de pinturas e esculturas de 

crianças de escolas do ensino público fundamental. No mesmo museu, dentre obras de 

reconhecido valor histórico, artístico e arqueológico, havia (em horários determinados) 

apresentações de músicas cubanas tocadas e cantadas por grupos de crianças. Não era data 

ou evento comemorativo, mas sim um cotidiano que procura aproximar a criança e o 

adolescente do espaço do museu onde residiriam, nos padrões comumente vistos, apenas 

aquelas obras que respondem ao padrão das “belas artes” e expostas como arte para acesso 

quase exclusivo de uma “elite”. São pequenas as ações de gestão que podem dar bons e 

grandes resultados.  

 

Há um grande debate atualmente no campo das discussões sobre o patrimônio histórico, 

envolvendo arquitetos e historiadores especializados preocupados com a relação da cidade 

com as suas obras. Como aproximar o cidadão (seja ele criança, adolescente ou adulto) dos 

espaços da cidade, ensinando-lhe sobre a importância da preservação? O caminho, 

apontado por todos, é uma educação e apropriação do espaço por parte do cidadão que, ao 

                                                 
52 A formação de gestores e atores culturais, que vai mais além do que a capacitação, é um grande desafio 

sem o qual é impossível uma pedagogia política cultural e uma práxis política. As imposições demandadas 

pelos sistemas políticos e econômicos priorizaram em sua orientação, o conceito de razão instrumental. São 

necessários agentes e gestores com uma profunda educação da sensibilidade. Com conhecimentos amplos do 

contexto histórico e sociocultural no qual estão sendo formuladas as políticas culturais. Com uma base 

conceitual para enfrentar sem temores a complexidade dos fenômenos culturais contemporâneos. Em suma, 

devem ser pessoas que assumam seu compromisso individual e coletivo como um projeto ético, estético e 

político (BRAVO, 2008, p.155, tradução da autora). 
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invés de ser excluído dele, possa ser chamado a integrá-lo. A relação histórica e social dos 

Teatros Municipais dos grandes centros urbanos brasileiros, é um ótimo exemplo de 

patrimônio histórico como espaço de exclusão. Quantos são os cidadãos daquelas cidades 

que tiveram a oportunidade de conhecer o Teatro Municipal de São Paulo ou do Rio de 

Janeiro? Quantos foram os teatros municipais que passaram a ser frequentados pelo 

cidadão que circula em seu entorno? Que tipo de programação esses espaços apresentam 

para a população? 

 

A cultura é sempre um campo de embates e, ao mesmo tempo, de resistência. A relação da 

cultura com os meios de comunicação é outro campo permeado por grandes conflitos de 

interesses. No caso da televisão, ela se utiliza de expressões culturais como a música e as 

artes cênicas, adaptando-as à linguagem televisiva e transformando-as, de modo geral, em 

produtos de entretenimento. O ator torna-se uma espécie de vitrine e ganha valor conforme 

a sua carga de exposição. Na contramão desse tipo de popularização está o ator de teatro 

que, muitas vezes, procura a carreira de ator de televisão como possibilidade de 

manutenção do sonho de viver da própria arte. Estabelece-se uma relação de dependência, 

uma vez que as imagens midiáticas garantem valor de mercado, bons cachês, bons 

apoios/patrocínios e um bom número de público na plateia e, por conseguinte, bons papéis 

no teatro. O público, nessa lógica apresentada, é instado a procurar espetáculos que tragam, 

em seu elenco, atores de grande projeção televisiva. Há um destaque maior para atores das 

novelas da Rede Globo de Televisão e, dentre elas, atores que ocupam o horário nobre 

(novela das 21h). 

 

Diante dessa realidade e do valor simbólico que ganha a imagem dessas pessoas públicas, 

faz-se necessário considerar a participação delas no processo de transformação do cenário 

cultural. Casos como os dos já citados atores Paulo Betti e José Mayer, que reinvestem 

parte de seus salários (ganhos adquiridos junto a produções televisivas) em espetáculos 

teatrais (de certa forma ato comum a alguns atores de teatro que transitam pela televisão), 

apesar de existirem em pequenas proporções, podem significar grandes transformações. 

Vale destacar que Paulo Betti também reinveste o dinheiro ganho em seus trabalhos junto 

à televisão na manutenção do espaço cultural Casa da Gávea, que se propõe a ser um 
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terreno de reflexão e formação para a arte e que, no final de 2014, esteve em vias de fechar, 

em razão da especulação imobiliária na região do Baixo Gávea.  

 

Aliás, o problema da especulação imobiliária foi a razão do fechamento de vários teatros 

em São Paulo e no Rio de Janeiro durante o segundo semestre de 2014. É preciso que se 

pense, dentro do contexto das políticas públicas, em como garantir a vida útil desses 

espaços, que oferecem cultura nas comunidades em que estão estabelecidos e, muitas vezes, 

mudam o cenário e a vida das pessoas por apresentarem um sonho possível. Na Casa da 

Gávea, há uma série de saraus periódicos abertos à comunidade, nos quais é possível 

assistir atores e cantores famosos e anônimos que cantam, interpretam, declamam, brincam 

juntos de pensar e viver a cultura.  

 

Essa relação simbólica da arte com o espaço econômico em que o produto cultural ou o 

próprio corpo do artista se torna moeda de troca, é bem apresentada por Pierre Bourdieu 

no livro que se tornou clássico, “Economia das trocas simbólicas”, no qual destaca que, 

mesmo nas relações em que se nega o mecenas em troca da relação com o público, se 

reproduz de forma inversa a relação de dependência com o mercado. 

 

É preciso acrescentar que a ruptura dos vínculos de dependência em 

relação a um patrão ou a um mecenas impessoal e à aparição de um 

público numeroso de compradores anônimos de ingressos de teatro ou de 

concerto, de livros ou quadros – propicia ao escritor e ao artista uma 

liberdade que logo se lhes revela formal, sendo apenas a condição de sua 

submissão às leis de mercado de bens simbólicos, vale dizer, a uma 

demanda que, feita sempre com atraso em relação à oferta, surge através 

dos índices de venda e das pressões, explícitas ou difusas dos detentores 

dos instrumentos de difusão, editores, diretores de teatro, marchands de 

quadros. Em consequência, todas estas “invenções” do romantismo, 

desde a representação da cultura como realidade superior e irredutível às 

necessidades vulgares da economia, até a ideologia da “criação” livre e 

desinteressada, fundada na espontaneidade de inspiração inata, aparecem 

como revides à ameaça que os mecanismos implacáveis e inumanos de 

um mercado regido por sua dinâmica fazem pesar sobre a produção 

artística ao substituir as demandas de uma clientela selecionada pelos 

veredictos imprevisíveis de um público anônimo. Nestas condições, 

cumpre salientar que a aparição de um público anônimo de “burgueses” 

e a irrupção de métodos ou técnicas tomados de empréstimo à ordem 

econômica e ligados à comercialização da obra de arte – como por 

exemplo, a produção coletiva ou a publicidade para os produtos culturais 
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– coincidiu não somente com a rejeição dos cânones estéticos (correlato 

à glorificação do escritor ou do artista, e de sua missão semiprofética) da 

burguesia, com o esforço metódico para separar o intelectual do vulgo – 

ou seja, afastando-o tanto do “povo” como do “burguês”, pela oposição 

dos produtos únicos e inestimáveis de seu “gênio criador” aos produtos 

intercambiáveis e inteiramente redutíveis a seu valor mercantil típico de 

uma produção mecânica – mas também com a afirmação da autonomia 

absoluta do “criador” e de sua pretensão em reconhecer exclusivamente 

o receptor ideal que se traduz em um álter ego, ou melhor, um outro 

“criador”, contemporâneo ou futuro (BOURDIEU, 2013, p.103-104). 

 

A lógica de mercado capitalista é absolutamente dominante e por mais que se procurem 

saídas para a arte nessa relação, facilmente o setor cultural cria armadilhas para si mesmo, 

levando-o de volta à mesma lógica de antes. 

 

É o que acontece com a atual gestão do Ministério da Cultura no Brasil, que ao procurar 

esvaziar o braço forte do Mecenato dando mais força aos editais, recria a lógica de 

competitividade de mercado, agora em uma competição de certa forma “cega” no campo 

dos editais. Não basta um bom projeto cultural, pois não será possível contemplar a todos. 

É preciso que o projeto de um seja sempre melhor que o de outro. E a concepção de “melhor” 

é aberta, ampla e “cega”, pois os critérios não são públicos, dependem da comissão que é 

formada para julgar os concorrentes a cada edital. 

 

Mas, ao falar de projetos, falamos de uma outra capacidade que se espera de um gestor 

cultural que se encontre do outro lado da relação com o Estado, do lado de quem propõe 

projetos. É preciso que ele saiba se expressar em bons textos, saiba defender uma ideia, 

tenha conhecimentos básicos de marketing, conheça todas as etapas do projeto para 

descrevê-las com propriedade. O gestor precisa ser um bom administrador. Administrar 

projetos é proposta delicada, pois é preciso que se faça cumprir aquilo que se previu meses 

antes quando da elaboração do mesmo.  

 

Leonardo Brant, em artigo intitulado “Gestor cultural, o profissional do futuro”, publicado 

no site Cultura e Mercado, afirma que: 

 

Os códigos culturais antes dominados por impérios, igrejas, estados 
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autoritários e grandes corporações estão cada vez mais ao alcance de 

todos nós. A teia que se forma em torno dos elementos culturais, diversos, 

controversos, livres, colaborativos e, ao mesmo tempo, controlados, 

sistematizados, formatados, lineares, é cada vez mais complexa (BRANT, 

2010). 

 

Essa complexidade faz com que para o gestor cultural não baste ser apenas um artista. Para 

gerenciar um projeto artístico é preciso entender de arte e de negócio. Nessa balança 

desigual, que envolve o sujeito cultural e o Ministério da Cultura, que trabalha a partir da 

apresentação de projetos (seja pela Lei Rouanet, seja pela apresentação de projetos a editais 

determinados), fica em vantagem constante aquele proponente que tem formação ou 

conhecimento em administração e marketing e, não necessariamente, aquele que tem vasta 

experiência cultural. 

   

4.1. As organizações sociais como forma de gestão do equipamento público e os editais 

como forma de democratização de acesso às verbas públicas 

 

Já que citamos a gestão de projetos “do outro lado da mesa” na relação com o sistema 

público, torna-se também importante a reflexão sobre o projeto de gestão pública proposto 

pelo gerenciamento de espaços, projetos e escolas por meio de Organizações Sociais (as 

O.S.). 

 

As O.S. foram criadas em âmbito federal por meio da Medida Provisória nº 1.591/97 e 

regulamentadas pela Lei nº 9.637/98. O Estado de São Paulo adotou o modelo de gestão 

de equipamentos culturais por meio de O.S. há vários anos. Data de 1998 a publicação da 

Lei Complementar nº 846/98, que regulamenta as O.S. nas áreas da saúde e cultura. O 

artigo 1º dessa lei assim define as organizações sociais: 

 

O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 

dirigidas à saúde e à cultura, atendidos os requisitos previstos nesta lei 

complementar.  

Parágrafo único - As pessoas jurídicas de direito privado cujas atividades 

sejam dirigidas à saúde e à cultura, qualificadas pelo Poder Executivo 

como organizações sociais, serão submetidas ao controle externo da 

Assembleia Legislativa, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de 
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Contas do Estado, ficando do controle interno a cargo do Poder 

Executivo (SÃO PAULO. Lei Complementar nº 846/98. Art. 1º). 

 

Sobre o repasse de verbas públicas, assim fica definida a relação no artigo 14 da mesma 

lei: 

Artigo 14 - Às organizações sociais serão destinados recursos 

orçamentários e, eventualmente, bens públicos necessários ao 

cumprimento do contrato de gestão.  

§ 1.º - Ficam assegurados às organizações sociais os créditos previstos 

no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o 

cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.  

§ 2.º - Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao 

custeio do contrato de gestão, parcela de recursos para fins do disposto 

no artigo 16 desta lei complementar, desde que haja justificativa expressa 

da necessidade pela organização social.  

§ 3.º - Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações 

sociais, consoante cláusula expressa do contrato de gestão.  

§ 4.º - Os bens públicos de que trata este artigo não poderão recair em 

estabelecimentos de saúde do Estado, em funcionamento (SÃO PAULO. 

Lei Complementar nº 846/98. Art. 1º).  
 

Segundo o site Cultura e Mercado, nesses anos de existência da lei que regulamenta as O.S. 

no Estado de São Paulo, estão sob a administração dessas entidades mais de quatrocentos 

polos do Projeto Guri, dezoito museus, seis salas de espetáculo, dez Fábricas de Cultura, 

vinte e uma oficinas culturais e duas escolas profissionalizantes que atuam na área da 

cultura. 

 

Já na cidade do Rio de Janeiro, é recente a proposta de mudança no formato de gestão de 

equipamentos culturais por meio de O.S. Há, aliás, grandes polêmicas que envolvem essa 

proposta na cidade. A parceria entre poder público e sociedade civil para ocupação dos 

espaços de teatro e outros equipamentos culturais na cidade se dava (há quase 20 anos) por 

um projeto de “residência artística” por parte dos grupos e empresas de produções artísticas, 

que assumiam a programação do espaço mas não a manutenção estrutural do mesmo. 

Ficavam a cargo da Secretaria de Cultura as questões administrativas que envolviam a 

liberação de alvarás de funcionamento, limpeza, manutenção e equipamentos de som e luz, 

manutenção predial, contratação de técnicos, pessoal de bilheteria e portaria. Análises 

locais diversas apontam que esses mesmos grupos que ocupam os espaços são pequenas 

empresas que não teriam a possibilidade de assumir as questões e os encargos 
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administrativos, o que faria com que perdessem seus espaços para os grandes produtores e 

OSs. O novo projeto em vigor desde 2014 na cidade do Rio de Janeiro se intitula 

“permissão de uso”, e se dá por meio de licitação. A ideia da secretaria é justamente unificar 

o gerenciamento artístico e administrativo com repasses de verbas anuais. 

 

Dudu Sandroni, em artigo intitulado “Por que o teatro?” e publicado no site Cultura e 

Mercado em 2013, analisa a relação de terceirização por meio de Organizações Sociais e 

traz à pauta uma questão intrínseca à relação da estrutura pública com a sociedade civil: a 

falta de confiança, fruto de alto grau de corrupção de órgãos públicos. 

 

Não sou contra as OS, nem contra fundações, nem terceirizações, afinal 

a própria gestão artística é uma forma de terceirização. As OS são um 

modelo vitorioso em algumas instituições públicas de sucesso como a 

Sala São Paulo e o Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza. 

Diariamente somos atropelados por denúncias de corrupção e de gestões 

desastrosas levadas a cabo por funcionários públicos. A instituição 

pública em si não é nenhuma garantia de que as verbas serão bem 

aplicadas e os resultados pretendidos serão alcançados. A questão toda 

se resume na capacidade do poder público de determinar o que pretende 

daquele espaço, da transparência orçamentária e da sua capacidade de 

avaliar e acompanhar o desenvolvimento da implantação daquela 

proposta, esteja ela nas mãos de servidores públicos ou instituições 

privadas. No caso dos espaços culturais públicos da cidade do Rio, na sua 

maioria espaços de média e pequena capacidade, a gestão artística é 

entregue a artistas e/ou produtores e/ou grupos e através de suas empresas 

de produção cultural e esse modelo, com algumas variações, vinha, na 

essência, dando certo há vinte anos, desde que a Rede Municipal de 

Teatros foi formada no primeiro governo Cesar Maia em 1992. Faltou ao 

longo desses anos, sim, avaliar, sistematizar experiências, para que o 

modelo pudesse avançar mais e melhor do que avançou até aqui, no 

entanto, apesar disso, continua sendo o melhor modelo de gestão já 

concebido, tanto que foi assumido pelos teatros estaduais e federais 

(SANDRONI, 2013). 

 

Na análise que se segue, Sandroni (2013) ainda faz uma crítica interessante ao perfil de 

gestor privado em cargo público do então Secretário Municipal de Cultura do Rio de 

Janeiro, Sá Leitão (jornalista e diretor presidente da Rio Filmes), que foi substituído 

recentemente (em janeiro/2015) no cargo de Secretário de Cultura por Marcelo Calero 

(advogado e diplomata). 
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As palavras e expressões usadas pelo secretário pertencem mais ao 

vocabulário de um gestor privado do que de um agente público. Nas suas 

entrevistas esbarramos a toda hora com termos como “guichês” e “cultura 

competitiva”. Desde que Rio Filmes transformou-se numa empresa, Rio 

Filmes S.A., que Sá Leitão preside desde 2008, é absolutamente visível 

a mudança de perfil dos filmes apoiados pela instituição desde sua 

fundação, nos últimos anos, sobretudo na sua gestão, privilegiando os 

filmes do dito mercado em detrimento do cinema de baixo orçamento, 

dos filmes de arte, do cinema que, em princípio, não teriam chance no 

mercado. [...] Concluindo: o que está em andamento na Secretaria 

Municipal de Cultura é um projeto de transformá-la numa empresa, a 

SMC S.A., a ponta do iceberg é a nova política de ocupação dos teatros 

que irá privilegiar a sua gestão administrativa e não mais artística e como 

um “cala a boca” para os artistas, editais. Dessa forma a prefeitura se 

exime de encarar os verdadeiros problemas da cultura, das artes e do 

teatro carioca (SANDRONI, 2013).  

 

Sá Leitão foi muito criticado durante sua gestão como Secretário de Cultura da cidade do 

Rio de Janeiro. No debate sobre editais, é Sandroni também quem faz críticas pesadas 

relativas à organização desses editais, quando diz que Sá Leitão demonstra não ter 

propostas para a gestão da cultura e completa: 

 

Deixa isso claro ao afirmar que toda a intervenção da SMC se dará 

através de editais, como parece ter virado moda. Os editais deveriam ser 

apenas uma parte das ações da secretaria, deveria atuar diretamente para 

o fomento à produção artística. No entanto o teatro não se faz apenas de 

produção de espetáculos. Por exemplo, importantes festivais de artes 

cênicas (teatro, dança e circo) que acontecem anualmente na cidade, 

alguns deles que já deveriam constar da agenda anual da secretaria, são 

obrigados a concorrer nos editais para terem suas verbas; trabalhos 

sociais de formação, absolutamente reconhecidos como importantes por 

diversas instituições públicas, concorrem aos editais; novos espaços 

abertos por artistas, que deveriam ser estimulados pela prefeitura, 

concorrem com seus projetos aos editais. Editais para o fomento as artes 

são verdadeiros sacos de gatos, onde eventos diferentes, de natureza 

diferentes, concorrem como se fossem iguais: teatro infantil, teatro adulto, 

grandes, médias e pequenas produções, festivais, projetos sociais, 

ocupações de espaço e um sem fim de modalidades artísticas, todos são 

julgados por uma mesma comissão, concorrendo as mesmas verbas e, 

principalmente, o poder público eleito, abrindo mão de ter ele uma 

política afirmativa para determinados setores ou determinados elos da 

cadeia produtiva, onde sua presença se faz mais necessária (SANDRONI, 

2013). 

 

Eduardo Barata, presidente da Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, 

destaca que a preocupação diante das mudanças propostas pela Secretaria Municipal do 
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Rio de Janeiro é que desejam que “a programação não fique a critério de iniciativas 

privadas, porque vai acabar prevalecendo o interesse econômico”. Já Daniela Amorim 

(diretora artística do Espaço Cultural Sérgio Porto), defende que “a prefeitura está 

arrendando seus espaços públicos. Assim eles tiram da concorrência as pequenas e médias 

produtoras que dependem justamente dos teatros públicos para apresentar seus trabalhos”. 

(JORNAL O GLOBO, 2013) 

  

No caso de São Paulo, foi a Secretaria Estadual de Cultura que adotou o modelo de OSs e 

reforçou o braço dos editais em relação à Lei Estadual de Incentivo à Cultura, conhecida 

como PROAC (Programa de Ação Cultural). O PROAC é um programa de apoio à cultura 

criado em 2006 que oferece dois caminhos para que o produtor cultural inscreva o seu 

projeto: o incentivo fiscal (que dá desconto em ICMS às empresas patrocinadoras de 

projetos apoiados pelo PROAC) e o de editais (que oferta, durante o ano, uma série de 

editais divididos por segmento artístico). Porém, nesse concurso por verbas por meio de 

editais, a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo divide as verbas em 26 editais 

publicados anualmente e separados por modalidade artística e por reconhecimento público 

dos envolvidos com a obra. Há editais para novos diretores que são diferentes dos editais 

para diretores reconhecidos pelo mercado. Nessa experiência, os gestores de cultura 

deixam clara a preocupação de proteger o pequeno ou novo agente cultural. 

 

É também no cenário de São Paulo que podemos encontrar, já em âmbito municipal, o 

Programa VAI (Programa de Valorização de Iniciativas Culturais). Trata-se de um edital 

que prioriza a produção de jovens e adultos, com o mínimo de 18 anos de idade, que sejam 

preferencialmente de baixa renda e residam ou estejam estabelecidos em regiões da cidade 

desprovidas de equipamentos culturais.  

 

1.1. O Programa VAI apoia financeiramente, por meio de subsídio, 

atividades artístico-culturais, principalmente de jovens ou adultos de 

baixa renda e de regiões do Município desprovidas de recursos e 

equipamentos culturais, e objetiva estimular a criação, o acesso, a 

formação e a participação do pequeno produtor e criador no 

desenvolvimento cultural da cidade, promover a inclusão cultural e 

estimular dinâmicas culturais locais e a criação artística em geral. [...]  

1.3. O Programa VAI divide-se em duas modalidades:  



178 

 

a) Modalidade I: destinada a projetos de grupos e coletivos compostos 

por pessoas físicas, prioritariamente jovens de baixa renda, com idade 

entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, com orçamento de até 

R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais);  

b) Modalidade II: destinada a projetos de grupos e coletivos compostos 

por pessoas físicas, jovens ou adultos de baixa renda, que tenham 

histórico de, no mínimo, 2 (dois) anos de atuação em localidades com as 

características descritas no item 1.1 ou que foram contemplados na 

modalidade VAI I, desde sua instituição, com orçamento de até 

R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). 

(PROGRAMA VAI – Edital 2015 – Prefeitura de São Paulo) 

 

Quanto às O.S., apesar de serem hoje um braço forte da gestão da cultura no Estado de São 

Paulo, continuam a gerar discussões e divergências. Há quem defenda que a terceirização 

da administração dos equipamentos culturais na cidade é uma forma indireta de 

privatização dos espaços da cultura. É fato que há certo distanciamento relativo à 

responsabilidade do Estado perante a cultura. Não é mais a Secretaria que oferece uma 

programação cultural para a cidade, pelo menos, no que diz respeito à programação dos 

espaços administrados por O.S. 

 

No artigo “10 anos das OSs de Cultura”, publicado em 2014 no site Cultura e Mercado, há 

duas opiniões que trazem ângulos diferentes de análises e que valem ser destacadas. Fausto 

Augusto Marcucci Arruda, então Superintendente Geral da OSESP, destaca que uma das 

vantagens da administração por O.S. é a “capacidade de um planejamento maior, com 

menos burocracia, mais eficiência e transparência”. Já Vitor Ortiz, ex-Secretário Executivo 

do Ministério da Cultura e ex-Secretário de Cultura de Porto Alegre, defende não ser 

“totalmente contra, mas para que o modelo funcione é preciso haver transparência plena e 

uma fórmula que assegure representatividade e participação da sociedade [...]. Em geral, 

isso não tem sido suficientemente transparente” (CULTURA E MERCADO, 2014). 

 

Vale destacar ainda que faz parte do projeto público de relação com as OS um programa 

de estímulo à captação de recursos externos: 

 

Atualmente, a Osesp, por exemplo, tem 64% de seu orçamento anual de 

R$ 87 milhões oriundos do Governo do Estado. Os 36% restantes vêm 

de fora. “Temos recursos das bilheterias, da administração da Sala São 

Paulo, locação de espaços, recebimento de royalties, licenciamento de 
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imagens e leis de incentivo” conta Arruda [Fausto Augusto Marcucci 

Arruda, então superintendente geral da OSESP]. (CULTURA E 

MERCADO, 2014) 

 

É preciso que o sistema público funcione como fiscalizador e parceiro das O.S. para que 

possamos ter efetivamente um sistema de gestão de equipamentos culturais que atenda ao 

interesse público da comunidade ou região onde estão instalados. 

 

Há, no Rio de Janeiro, um projeto de reforma das salas de teatro que deverão ser 

administradas por meio do projeto de “permissão de uso”. As reformas estão orçadas no 

valor de R$ 60 milhões de reais e devem ser levadas à frente pelo novo Secretário 

Municipal de Cultura. 

 

Para além dessas polêmicas leituras do cenário de gestão pública de equipamentos culturais, 

há outra questão primordial que está na ponta da relação do campo da cultura com a 

sociedade: a diminuição do público nas salas de teatro. Há vários motivos apontados para 

que isso aconteça, dentre eles o caos na mobilidade das grandes cidades, a violência urbana, 

o aumento do custo de vida, que faz com que as pessoas cortem de seus orçamentos aquilo 

que consideram “supérfluo” (é o caso da cultura entendida como entretenimento e lazer), 

e a falta de uma educação para a cultura que faz com que principalmente os jovens 

brasileiros não se interessem pelo campo do teatro, considerado por eles simplesmente 

como “chato” e “caro”.  

 

A queda do número de pessoas em plateias de espetáculos teatrais gera, entre outras coisas, 

a diminuição do tempo em cartaz. As temporadas encurtam e os editais acabam por 

reproduzir a mesma dinâmica. Foi o caso do Edital do Prêmio Zé Renato, de apoio à 

produção e desenvolvimento da atividade teatral para a cidade de São Paulo que, em sua 

1ª edição, em 2014, colocava em concurso uma verba de R$ 4 milhões de reais, dividida 

em projetos de R$ 200 mil reais que se propusessem a produzir no mínimo 8 (oito) 

apresentações. 

 

Em matéria assinada por Fernanda Reis e publicada sob o título “Público diminui nos 
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teatros de São Paulo e sessões encolhem” (Folha de São Paulo, 2014), Odilon Wagner, ator 

e presidente da Associação dos Produtores de Teatro Independentes, diz que: 

 

Essa queda de interesse impossibilita a realização de oito sessões 

semanais, como acontecia no passado. Com sessões às sextas e sábados, 

as peças não se sustentam, acredita. Segundo ele, quando eram realizadas 

mais apresentações semanais, os espetáculos conseguiam se manter por 

mais tempo. Hoje, os custos para levantar uma peça são maiores e o valor 

dos ingressos não subiu proporcionalmente. Quando acaba o dinheiro dos 

patrocinadores, é difícil permanecer em cena (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2014). 

 

Ainda nessa matéria, Odilon Wagner levanta outra polêmica no campo teatral. Ele cita o 

fato de que cerca de 80% da lotação da sala de teatro se dá atualmente por meio da meia 

entrada. A meia entrada é um direito adquirido, regulamentado inicialmente por meio da 

Medida Provisória nº 2.208/01, que foi revogada e substituída pela Lei nº 12.933/13. Esta 

lei dá aos estudantes com comprovante de vínculo com instituição de ensino, pessoas com 

deficiência e idosos (acima de 65 anos) o direito a pagarem 50% do valor do ingresso em 

atividades culturais.  

 

O que se debate no campo da cultura não é a existência desse benefício, que conta com o 

apoio de grande parte dos profissionais do setor cultural, mas o fato de o benefício ser 

obrigatoriamente oferecido pela produção do espetáculo e não revertido em apoio do 

Estado ao produtor. 

 

Esse cenário faz com que se torne comum o cálculo do ingresso que se torna 

supervalorizado, chegando a custar o dobro do que poderia ser, caso não fosse o produtor 

obrigado a arcar com 50% do valor dado pelo Estado às pessoas beneficiadas pela lei da 

meia entrada. O que ocorre é que aquele cidadão que não se vê beneficiado pela lei, ao 

pagar 100% do valor do ingresso, paga na realidade o dobro do valor que custaria para ele 

o mesmo ingresso, caso houvesse algum tipo de incentivo à produção para que ela não 

arcasse sozinha com um benefício oferecido pelo Governo Federal às custas da produção 

cultural apresentada no País.  
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A duração média dos espetáculos de teatro apresentados em São Paulo hoje é de 38 dias. 

Segundo artigo de Fernanda Reis, intitulado “Temporadas de teatro ficam menores em São 

Paulo e prejudicam público”, publicado pelo jornal Folha de São Paulo há dois anos, o 

período médio de temporada era de 47 dias. Isso é apontado como resultado da mudança 

de eixo na relação da receita dos espetáculos e que se deslocou da bilheteria para o 

patrocínio público ou privado, via leis de incentivo à cultura ou editais. Não é mais o 

público o centro da atenção da produção do espetáculo, mas a relação entre produção e 

patrocinador ou entre produção e edital público. 

 

Cresce, com isso, o número de espetáculos que ficam apenas um mês em cartaz na cidade. 

Leandro Knopfholz, então diretor do Festival de Curitiba, comenta, em matéria na Folha 

de São Paulo que “quem produz não vê o que o público quer como atração. Isso se reflete 

na duração das temporadas”, e completa que “os teatros dependem muito de novidades, 

deixando de lado a qualidade e a constância de seus espetáculos” (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2014). Isso se dá por essa mudança de eixo ocorrida por força do mercado e da 

ação das políticas públicas de cultura. Não está mais em primeiro plano a relação da 

produção do espetáculo com o consumidor final daquela expressão artística, ou seja, o 

público. Mas a relação que ganha o primeiro plano é aquela desenvolvida entre a produção 

do espetáculo e a entidade patrocinadora com recursos próprios ou financiadora via Leis 

de Incentivo à Cultura. A relação deixa de ser artística e passa a seguir a regra 

mercadológica. Isso não é necessariamente uma escolha do agente cultural, mas uma força 

desproporcional do mercado no campo da produção cultural que tem, de forma ativa ou 

pela falta de forte presença, a conivência do Estado. 

 

Porém é esse mesmo Estado que, em esfera federal, vem repensando as relações com a 

cultura com a urgência e o olhar dinâmico de que a área necessita. É preciso trazer para 

dentro da máquina pública o olhar sobre as novas formas de relações culturais advindas, 

entre outros exemplos, das próprias relações de rede. 

 

Em postagem em sua página pessoal no Facebook em 12 de janeiro de 2015, Ivana Bentes, 

que assumiu recentemente a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério 
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da Cultura, a convite do Ministro Juca Ferreira, destaca que, ao aceitar o convite para 

assumir esse cargo, o que mais a “entusiasma é poder contribuir, mesmo em um cenário 

político hostil, para uma virada de imaginário, a partir da cultura” e afirma “a cultura não 

é “luxo” nem “exceção”, é o modelo de mutação do trabalho precário em potência e vida”. 

Reforça a ideia de que “não tem como pensar cultura separado de Comunicação e Mídia” 

e destaca que: 

 

O Minc pode e precisa se reconectar com a Educação, Comunicação, com 

a Cultura de Redes, com os novos processos das redes e ruas, em que as 

cidades são os novos laboratórios de políticas públicas. Não será fácil, a 

luta dos movimentos da cultura está no cerne de uma dura disputa, de um 

embate vital, de interesses que conspiram contra a vida e conta a 

imaginação, mas é daqui mesmo, do Plano Piloto e do Eixão Imaginário, 

que vamos encarar esse embate. Da Diversidade e “da adversidade 

vivemos” (Hélio Oiticica).  

 

Em outra postagem (em 25 de janeiro de 2015), Ivana Bentes, destaca que “ou o Brasil 

muda sua cultura jurídica ou a cultura jurídica mata o Brasil, porque os gestores também 

precisam de uma revolução!”. E nesse entendimento seguem as reflexões, debates e 

projeções de ação da nova equipe do Ministério da Cultura sob a batuta do ministro Juca 

Ferreira, que assumiu o “comando” do órgão em janeiro de 2015. 

  

4.2. A responsabilidade da crítica na relação cultural e na formação da plateia 

 

En resumen, esto se traduce en una política cultural que haga de la cultura 

fundamento de la nacionalidad, un hecho político cultural. Para ello es 

necesario que como ciudadanos culturales nos sintamos verdadeiramente 

comprometidos con la construcción de Lo Público con base en La cultura 

(BRAVO, 2008, p.154).53 

 

Nas discussões acerca da gestão do campo da cultura, é preciso trazer à pauta dois outros 

personagens de extrema importância para a relação cultura e sociedade: o crítico e o público. 

Pouco se fala da importância e da responsabilidade do crítico de arte diante do sucesso ou 

do fracasso de uma produção cultural. E o que baliza a relação entre sucesso e fracasso é 

                                                 
53 Em resumo, isto se traduz em uma política cultural que faça da cultura fundamento da nacionalidade, um 

feito político cultural. Para isso é necessário que, como cidadãos culturais, nos sintamos verdadeiramente 

comprometidos com a construção do Público com base na Cultura (BRAVO, 2008, p.154, tradução da autora). 
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justamente este outro sujeito social apontado: o público. É a presença ou a falta dele que 

faz com que uma produção de espetáculo tenha ou não um resultado positivo. E esses dois 

sujeitos são muitas vezes esquecidos nessa relação da sociedade contemporânea com a arte. 

Como então, o principal personagem do cenário cultural, o público, pode ser esquecido na 

relação entre Estado, agente cultural e sociedade? Que papel ele ocupa na relação cultural? 

E o crítico, o que tem a ver com isso? Qual a sua responsabilidade nessa relação? 

 

A crítica direciona o olhar de parte expressiva do público de teatro e de parte significativa 

dos investidores na área cultural. Partindo dessa afirmativa, é possível começar a 

dimensionar a importância do papel do crítico de arte no mapa da gestão cultural no Brasil. 

Ele não é um sujeito que passa impune na relação do campo artístico. Vive do conteúdo 

produzido para esse campo, torna-se mediador na relação produção e plateia e é 

fundamental na construção do olhar de sucesso de uma atividade artística. 

 

Em cenários como a cidade de São Paulo, a crítica tem um papel afirmativo, dentro do 

próprio meio teatral, maior do que o alcance junto ao público. No Rio de Janeiro, a crítica 

tem papel de protagonista e é muitas vezes o fator decisivo na relação do espetáculo com 

a plateia. Vê-se isso na própria cultura cotidiana de expor na fachada dos teatros, ou em 

frente às bilheterias, as críticas assinadas pelos principais veículos e críticos em tamanho 

ampliado em banners posicionados em local de destaque, tradição da cultura carioca que 

faz com que o ato de assistir a um espetáculo teatral passe pelo crivo da exposição de ideias 

do profissional qualificado para a análise: o crítico. 

 

Diante do cenário apresentado, vale destacar a falta de posicionamento político por parte 

da crítica especializada. A compreensão da posição e influência exercida por esse agente 

no contexto da formulação das políticas públicas se torna essencial na construção desse 

olhar para o campo da cultura. 

 

Durand (2013) é enfático ao afirmar que: “os críticos perderam noção de sua importância 

e estão conformados. Como quem perde é a cultura brasileira, é oportuno mostrar 

equívocos que embaraçam a discussão, impedem a visão de saídas e inibem o desejo de 
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procurá-las” (DURAND, 2013, p.79). 

 

Se os críticos se acostumaram com a impotência diante do cenário contemporâneo da 

cultura, porque sentem que a crítica perdeu sensivelmente a importância, a questão e o 

conflito primordial não residem apenas no campo do jornalismo cultural, é algo que 

ultrapassa as fronteiras dos estudos sociais e políticos no contexto da cultura. Sobre os 

críticos, Durand (2013) ainda provoca uma ácida e necessária reflexão quando afirma: 

 

Nenhum sinal de sofrimento mais profundo com esse estado de coisas. 

Nenhuma análise mais consistente das injunções de interesses externos e 

estranhos à esfera artística. Nenhum comentário acerca das formas 

vigentes e desejáveis de agenciamento e compensação do trabalho 

profissional do crítico. Nenhum impulso de mudança apontando para 

alguma política pública, nenhuma proposta de ação coletiva, envolvendo 

ou não a educação, a mídia, as ONGs, a diplomacia, as multinacionais da 

indústria cultural, na multifacetada fronteira entre cultura e sociedade. 

Ainda que se argumente que tais preocupações não cabem a críticos de 

cultura, é preciso notar que sua posição continua sendo chave no sistema 

cultural. São eles que selecionam quem acena como promissor nas 

premiações de que são juízes. São eles – e só eles – que detêm a mais 

plena competência pericial para identificar no íntimo do fazer artístico e 

de seu resultado – a obra – as formas e consequências da infiltração de 

interesses comerciais. É deles a maior responsabilidade em avaliar os 

efeitos sobre a qualidade e sobre a desejada diversidade estética, da 

movimentação de artistas e estudantes entre países e continentes, e da 

hibridação que daí resulta (DURAND, 2013, p.80). 

  

O que se pretende aqui é apontar justamente a interferência necessária da crítica isenta e 

densamente construída com base no repertório profissional no contexto do mercado 

cultural. O crítico como mediador da relação no cenário artístico entre público, espetáculo, 

Estado e iniciativa privada (patrocinador), tem um papel muito mais importante no campo 

político e social do que o de um simples jornalista que expõe uma opinião pessoal diante 

de uma experiência também pessoal. A crítica é uma área que precisa ser pensada com 

todas as variáveis do contexto cultural, porque é ela também parte ativa na relação que 

pode aproximar novamente plateias e espetáculos. 

 

Como diz o jornalista Daniel Piza, crítica é sempre interferência, 

tentativa de olhar ao mesmo tempo de fora e de dentro (da obra de arte). 

Para que esse duplo olhar não afunde em estrabismo e cegueira, mas se 
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converta em foco de luz e capacidade de penetração, por que não 

extrapolar, exigindo que essa vista dupla também observe as fronteiras 

entre o mundo artístico e seu entorno social? Em outras palavras, 

fornecendo melhor visão do meio artístico ao público externo, e melhor 

visão da sociedade a quem esteja nele imerso. Não seria esse o alcance 

mais pleno da função de “ponte” que se espera do crítico? Se, como 

afirma Mariângela Alves de Lima, o crítico de teatro do passado 

exercitava a mediação entre palco e plateia como uma função 

autoatribuída, quem poderá dizer que “esse compromisso assumido de 

contribuir para a elevação do nível artístico do teatro brasileiro” não seja 

mais necessário? Hoje o cânone é não ter paradigmas, e a missão é 

liquidá-los onde quer que se manifestem. Mas será possível negar a 

existência de uma demanda por qualidade (perdão pelo uso dessa palavra 

proscrita) a reclamar um comportamento mais militante do crítico. Aliás, 

a ideia de qualidade não tem nada de intrinsecamente incompatível com 

o valor máximo a preservar, hoje e sempre: a “crença num pluralismo 

irredutível de valores e numa ideia primitiva de liberdade”, na expressão 

de Alcir Pécora (DURAND, 2013, p.81).  

 

Diante da reflexão trazida por Durand (2013), é importante ressaltar que esse cenário se 

configura de forma mais complexa do que simplesmente a necessidade de “não ter 

paradigmas”. É preciso considerar que hoje os críticos não possuem mais vínculos 

profissionais com os veículos de comunicação. Sendo colaboradores, o espaço de 

participação dos críticos depende mais do orçamento e menos da importância das pautas 

que propõem.  

 

Neste cenário de construção, desconstrução e reconstrução política e social, a arte teatral 

continua lutando, como outras expressões artísticas, por um espaço ao sol que a liberte da 

necessária relação mercantilizada da cultura. O Ministério da Cultura, tentando 

desvencilhar-se da força quase achatadora do Mecenato, sem destruir o que foi 

anteriormente conquistado, procura quebrar a lógica de mercado propondo uma cultura do 

edital, dos concursos e seleções. Com isso, liberta timidamente a cultura da iniciativa 

privada, mas a mantém ligada à lógica do projeto e da concorrência, que é, por si mesma, 

a lógica de mercado tão fortemente impregnada.  

 

Não é que seja inaceitável que a cultura dialogue com o mercado e transforme em força 

econômica o setor da economia criativa, mas torna-se necessária a reflexão diante da crítica 

que se faz ao achatamento do campo da produção cultural independente, que deseja a 



186 

 

liberdade para a criação qualitativa, sem preocupação direta com os índices quantitativos 

que redesenham o mercado cultural. 

 

Ao chegarmos perto do final da pesquisa propomos uma pequena reflexão histórica daquela 

que é, no meio teatral, considerada um dos maiores nomes de crítica especializada, Barbara 

Heliodora, recentemente falecida: 

 

O século XX acabou com consideráveis promessas para o futuro do teatro 

brasileiro, que finalmente estava vivendo o que Louis Jouvet afirmara ser 

necessário cerca de sessenta anos antes: para haver teatro brasileiro é 

preciso que haja autores brasileiros. Estes finalmente estavam agora 

aparecendo, não só em maior número, mas também, cada vez mais, 

refletindo o que viam à sua volta. Ou seja, esse mesmo teatro que no 

Brasil tantas vezes esteve agonizante e pronto para morrer nesses últimos 

cem anos, estava, como de hábito, pronto a ressuscitar, com formas novas, 

aptas a enfrentar os desafios de um novo século (HELIODORA, 2013, 

p.417).  

 

Que assim seja! E que muitos Jô Bilacs54 surjam em novas e “velhas” cenas que se renovam 

sempre e que possamos contar com uma política cultural que pense a cultura inserida 

transversalmente na sociedade brasileira, dando base e tendo por base a educação, sendo 

também conteúdo e absorvendo conteúdos em sua relação com os meios de comunicação. 

E que essa relação se renove.  

 

4.3. Olhares da nova gestão federal 

 

É objetivo da nova gestão federal da cultura uma aproximação com a área da comunicação 

que começou a ser construída recentemente, com um encontro entre o Ministro da Cultura, 

Juca Ferreira, e Nelson Breve, presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 

Segundo Breve: 

 

O avanço no lema do governo federal “Brasil, Pátria educadora” depende 

necessariamente de um diálogo das áreas de Comunicação, Cultura, 

                                                 
54 Jovem autor de teatro apontado atualmente como o grande nome da cena contemporânea de teatro. Carioca, 

31 anos. Foi indicado como personalidade de teatro do ano, pelo jornal "O Globo" em 2011 e 2013, ao lado 

de grandes nomes do teatro nacional, como Marco Nanini, Marieta Severo e a grande crítica de teatro Barbara 

Heliodora, recentemente falecida. 



187 

 

Ciência, Tecnologia e Inovação. “Precisamos de um projeto que coloque 

a tecnologia digital como um centro mobilizador para termos democracia 

e diversidade cultural” (BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA) 

 

Assim torna-se clara nessa gestão a tentativa de fortalecer os laços entre os ministérios da 

Cultura e da Educação. É preciso ainda fortalecer o campo da cultura de forma dissociada 

da relação mercadológica, para que possamos ver representada a realidade da diversidade 

cultural brasileira e não apenas a apresentação de ícones eleitos midiaticamente para 

representarem tal diversidade. 

 

O desafio da área da cultura no Brasil é amplo e o caminho ainda é longo. Dados recentes 

sobre o atual cenário econômico brasileiro são preocupantes, principalmente no olhar que 

devemos manter para a cultura. Anteriormente, já foi apontado que em momentos de crises 

econômicas no contexto familiar, o primeiro corte de gastos se dá no campo da fruição 

cultural, tendo em vista que o brasileiro tem com a cultura uma relação reduzida ao 

entretenimento. Assim também se dá, infelizmente, a relação do Estado com a Cultura. O 

próprio ministro Juca Ferreira, em fala proferida no Salão do Livro de Paris, no dia 20 de 

março de 2015, afirmou que a contenção de gastos no orçamento da União deve atingir 

mais fortemente a Pasta da Cultura, que já conta com um dos menores orçamentos do 

governo. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada em 25 de março de 

2015 sob o título “Com crise, setores da cultura se preparam para até 30% de cortes”, o 

ministro comparou o Ministério da Cultura com uma “pessoa esquálida” ao afirmar que: 

“se você tira 30% do peso de uma pessoa normal, ela vai ter dificuldade, mas pode ir 

compensando. Mas, de uma pessoa esquálida, se você tira 30%, é possível até que 

inviabilize a vida dessa pessoa” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015).  

 

É na mesma reportagem que podemos ver os números oficiais do orçamento da cultura em 

âmbito federal e detectar a clara redução de verba para a Cultura que vem ocorrendo nos 

últimos dois anos. Foi aprovado recentemente (18 de março de 2015) o valor de R$ 3,26 

bilhões para a Cultura em 2015. É possível verificar que há uma redução considerável se 

levarmos em conta que o orçamento de 2014 (que já era menor do que o de 2013) foi de 

R$ 3,32 bilhões. 
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Apontamentos finais: uma nova forma de gestão de cultura? 

 

Diante do que foi aqui apresentado, o que fica mais evidente é a urgência de se repensar 

não apenas a gestão pública do setor cultural, mas a nossa própria relação com a cultura. 

Torna-se importante destacar que a gestão da cultura de um país com dimensões tão 

gigantes e com tamanha diversidade, como é o caso do Brasil, é um desafio enorme, que 

precisa de um mecanismo de constante monitoramento das ações empreendidas como 

projetos de gestão pública. 

 

Questões já apontadas, como a necessidade premente de descentralização de recursos 

advindos do Ministério da Cultura, não são fruto de problemas recentes. Como problemas 

de gestão, podem ser detectados e resolvidos conforme se configuram no cenário brasileiro. 

Não é preciso que se solidifiquem para que se inicie um longo processo de “cortar raízes” 

para que então sejam propostas pequenas ações de mudanças. Para tanto, é preciso o 

desenvolvimento de suportes para monitoramento eficiente dos programas empreendidos 

no campo da cultura.  

 

Há ainda a necessidade urgente da desburocratização do campo cultural para que o 

Ministério da Cultura, como órgão público, possa efetivamente dar acesso aos mecanismos 

culturais de forma mais justa e igualitária. Há também a necessidade de estudos que pensem 

a viabilização do fazer cultural para além do projeto que, em seu conceito básico, 

contempla ações de início, meio e fim com prazos e datas preestabelecidas. Se o objetivo 

é propiciar que a Cultura se torne, futuramente, uma área que represente um setor 

significativo da economia, é preciso que se pense para além da lógica do projeto. Ações de 

longo prazo precisam ser, cada vez mais, abraçadas pelas iniciativas de financiamento do 

Ministério da Cultura.  

 

É preciso que se pense também sobre a dependência do setor cultural em relação aos 

mecanismos que oferecem isenção fiscal para empresas patrocinadoras que se utilizam do 

projeto cultural como ação de marketing e divulgação de marca. Há que se propor saídas 

para essa relação mercadológica de lógica neoliberal, para que a cultura seja enfim um 
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direito básico, como consta na própria Constituição Federal.  

 

Diante da fruição cultural, também há questões conflituosas que podem ser resolvidas com 

pequenas ações. Seria esse o caso de uma proposta que pensasse a isenção fiscal da empresa 

produtora em relação à lei da meia-entrada. Atualmente, a produção de um espetáculo ou 

filme, paga (ou transfere de forma indireta para o público por meio de altos valores de 

ingressos) pelo projeto do Governo Federal que obriga que atividades culturais aceitem e 

promovam a meia entrada para parte da população atendida pela lei (dentre eles, estudantes 

e idosos). Reverter essa ação em algum tipo de bônus ou isenção fiscal poderia transformar 

o cenário dos altos custos de ingresso, que atualmente representam parte expressiva da 

produção cultural em vários segmentos artísticos. 

 

Aprovar uma proposta de lei como a do Procultura também seria tarefa fundamental para 

que o Ministério da Cultura pudesse se respaldar juridicamente para tratar diferentes de 

forma diferente e atuar mais próximo de propostas e segmentos artísticos que não atendam 

aos interesses diretos do mercado. Faz parte também do resultado dessa ação, que visa 

olhar de forma diferenciada para expressões artísticas distintas, a questão da 

descentralização de ações e recursos do Ministério da Cultura, tirando o foco quase que 

exclusivo do eixo Rio-São Paulo, com o cuidado de não excluir das ações do Ministério 

essa parte geográfica e economicamente importante do território brasileiro. 

 

Levar à frente as discussões sobre os direitos autorais e o apoio ao uso de obras de grande 

valor cultural no campo da educação e da comunicação, criando estratégias de incentivo 

ao “consumo cultural” dessas obras é outra iniciativa importante para aproximar a cultura 

dos campos da Educação e da Comunicação. Não há como desenvolver o setor cultural se 

não colocá-lo em diálogo muito próximo com esses dois outros campos. A iniciativa 

argentina de fazer recolhimento de valores, inclusive de obras de Domínio Público, para 

criar fundos de investimento no setor cultural, pode ser uma experiência interessante de 

análise para criação de novas ações no contexto brasileiro em que o próprio setor taxado 

se visse respaldado pela ação e pelo repasse de valores. 
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A preocupação de pensar a cultura em profundo diálogo com a educação, que pode ser 

percebida pela experiência colombiana, também é um importante exemplo e fonte de 

reflexões para a ação de gestão da cultura no Brasil. Pensar a cultura aplicada no ambiente 

escolar e universitário é essencial para aproximar os setores, porém essa ação que começa, 

mesmo que timidamente, a ser exercida pelo Ministério da Cultura no Brasil, precisa ser 

estendida para além do espaço público. É preciso abarcar as instituições de educação 

privada, tendo em vista que no cenário brasileiro, elas existem em maior número e 

respondem pela educação de um número de pessoas milhares de vezes maior que o 

atendido pelas instituições públicas. 

 

Também é preciso formular programas que formem o educador, o comunicador 

(principalmente o jornalista) e o crítico de arte com um olhar sensível para as questões 

culturais, tendo em vista que cada um deles atua como multiplicador social. 

 

Por fim, é preciso ainda uma educação de base em que se pense em diálogo com a formação 

e educação patrimonial para que se exercite o olhar para o campo do patrimônio cultural, 

em sua relação com o cotidiano das cidades e com o fazer artístico. É essencial aproximar 

as pessoas dos espaços públicos de cultura, dos monumentos, prédios históricos, teatros, 

museus e outros espaços culturais em ações que resgatem noções identitárias e de cidadania, 

reformulando a relação das pessoas com o território onde vivem. 
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01. ENTREVISTA COM IVAM CABRAL, REALIZADA PELA AUTORA EM 

NOVEMBRO/2011, SÃO PAULO/SP – SP ESCOLA DE TEATRO. 

 

COMO VOCÊ DIRIA QUE AS COISAS ACONTECERAM EM SUA VIDA 

PROFISSIONAL? 

 

Sempre fui muito ambicioso. Quando iniciei a carreira profissional, ao sair da universidade 

em Curitiba, enquanto meus colegas queriam ir para o Rio de Janeiro tentar entrar na Globo 

e outras coisas, eu queria fazer parte da história do teatro brasileiro. Isso era claro para mim. 

Sabia que era o teatro que me interessava e sabia que tinha que criar um grupo. Eu vim 

para São Paulo para isso. Estava muito determinado. O projeto do Satyros tinha tudo para 

dar errado. Durante muitos anos a gente fez muitas tentativas. Quando conseguimos o 

primeiro patrocínio, já tínhamos nove anos de estrada. Foi tudo muito suado, muito 

complicado. Na primeira vez em que tivemos apoio, lembro-me de que era um espetáculo 

que apresentávamos em Curitiba (acho que era mais ou menos 1998). Nunca foi tranquilo. 

Mas acho que, mesmo assim, continuamos coerentes com a nossa proposta do início: 

vamos pesquisar linguagem e vamos criar um grupo que vai ter repertório. Eu não sabia 

como seria. Claro que não imaginei que a gente poderia propor um projeto como este da 

SP Escola de Teatro, ou que a gente interferiria na vida cultural da cidade a partir da Praça 

Roosevelt... Isso tudo obviamente não estava “listado”, mas que a gente marcaria um 

momento, acho que sim. Isso foi uma coisa perseguida. 
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ATÉ ONDE VAI O SATYROS? ELE É REFERÊNCIA NA PRAÇA ROOSEVELT, 

MAS ELE VAI MUITO ALÉM DISSO. FALE UM POUQUINHO DESSA 

HISTÓRIA DO SATYROS, AONDE ELE ESTÁ E ONDE PRETENDE CHEGAR. 

 

Na realidade a gente sempre foi muito plural. Surgimos em São Paulo em 1989. Fomos 

embora de São Paulo para Portugal em 1992 e ficamos até 2000. Mas a partir de 1994 

começamos a trabalhar em Curitiba e a partir de 1997 na Alemanha. Então, em 1997 temos 

núcleos em Curitiba, em Portugal e na Alemanha. Em Portugal vai até 2000. Na Alemanha 

vai até 2006 ou 2007. Curitiba é um eixo que ainda trabalhamos. Em determinado momento 

a gente teve sede em Curitiba, duas na Praça Roosevelt (São Paulo) e uma no Jardim 

Pantanal. Atuamos regularmente não só no teatro, mas também na televisão. A gente gosta 

de edição, estamos entrando no cinema... Temos pensado em várias direções. Me interessa 

muito essa ideia de ser plural. A pluralidade é benéfica não só ao artista, mas ao ser humano. 

Quando você começa a colocar as coisas no plural, você está compartilhando, você está 

pensando no outro e isso me interessa demais. Você sempre vai ver desde o início da nossa 

história essa insatisfação com o lugar ou com o momento em que a gente vive. A gente está 

produzindo sempre muita coisa, sempre muitas peças, elencos grandes, com ou sem 

dinheiro. Mesmo sem dinheiro, mesmo em espaços pequenos como os nossos (onde cabe 

uma média de 70 pessoas), a gente tem elencos de 20-25 atores. Isso é herança do Zé Celso, 

aliás, é total influência do Teatro Oficina que para a gente é sempre um grupo muito 

inspirador e mais do que inspirador. Isso tudo você vai encontrar no Satyros. São sempre 

muitos núcleos de trabalho. 

 

FALANDO EM PLURALIDADE, ISSO TAMBÉM É UMA CARACTERÍSTICA 

MUITO FORTE DA SUA PERSONALIDADE. VOCÊ ATUA, ESCREVE E TEM 

SEMPRE UMA PROXIMIDADE TAMBÉM COM A ÁREA MUSICAL. VOCÊ 

TEM UMA EXCEPCIONAL SENSIBILIDADE PARA MÚSICA E TRILHAS 

SONORAS, É AINDA COMPOSITOR... ONDE COMEÇOU SUA HISTÓRIA COM 

A MÚSICA?  

 

O tipo de ator que fui me tornar, que é minha primeira opção, é o meu eixo, e é a partir daí 
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que as coisas acontecem. Isso nunca me deu dinheiro. Nunca eu ganhei dinheiro como ator. 

Sempre tive que fazer outras coisas e muitas coisas. Fui produzir, fui dar aulas, fui 

escrever... Fiz milhões de coisas. Isso tudo tem a ver com a minha formação, com o que 

tive em casa. Música sempre esteve muito presente na minha vida. Minha mãe era uma 

virtuose, ela sentava em um piano e tocava. Tocava todos os instrumentos que pegava: 

acordeon, piano, violão... A gente não tinha instrumentos em casa porque éramos muito 

pobres, mas sempre que ela tinha a oportunidade, ela tocava. Ela tinha essa relação com a 

música. Meu pai era pedreiro. A gente tinha muita dificuldade, mas na minha casa sempre 

tinha um rádio muito legal e um aparelho de som muito legal. Sempre. Quando a televisão 

chegou na minha casa, eu já devia ter mais de 10 anos. A primeira televisão que chegou 

em casa ficou uns 15 anos lá, a mesma, preta e branca, velha, mas estava lá. Já o rádio, o 

aparelho de som, era sempre o último modelo. Meu pai ouvia muita música e tinha muitos 

discos. Isso herdei dele. Minha mãe era evangélica, tinha uma vivência na igreja, de canto 

coral e essas atividades... Acho que esse conjunto de coisas me foi passado. Eu não toco 

nenhum instrumento, mas música é uma coisa de que gosto demais. Sou quase um 

pesquisador. Tem muita coisa na minha casa, na minha vida. 

 

ALBERTO GUZIK DISSE QUE IVAM CABRAL NÃO É DRAMATURGO, MAS 

ESCREVE QUANDO A NECESSIDADE O INSTIGA, QUANDO É DESAFIADO 

POR UMA IDÉIA ARREBATADORA, QUANDO BUSCA EXORCIZAR 

DEMÔNIOS, QUANDO REFLETE SOBRE O COMPORTAMENTO HUMANO... 

O QUE MAIS O INSTIGA A ESCREVER?  

 

Escrevo por necessidade. Tenho muita coisa escrita. Tenho muitos textos que talvez eu 

nunca vá mostrar a ninguém. Eu não me vejo produzindo os meus textos. Eles são 

contrários ao que acredito em teatro. Escrevi vários monólogos e textos para pouquíssimos 

personagens (dois normalmente). Meus textos têm um viés mais realista e eu não gosto de 

teatro realista. Para mim arte é abstração. Por isso nunca vejo a gente montando os meus 

textos. Eles ficam engavetados. Eles surgem de brincadeiras, de madrugadas, de solidões. 

Fico muito sozinho, gosto muito de ficar sozinho no meu quarto. E eles surgem assim, 

acaba sendo um exercício... Vai ao contrário do que eu penso e de como sinto o teatro. 
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VOCÊ É COM CERTEZA UM DOS RESPONSÁVEIS POR UMA PEQUENA-

GRANDE REVOLUÇÃO NA CENA TEATRAL DE SÃO PAULO E 

CONSEQUENTEMENTE DO PAÍS. O QUE É ESSE TEATRO URBANO, LÍRICO, 

VISCERAL, PULSANTE DO SATYROS? EM QUE PONTO ELE 

REVOLUCIONA? 

 

Acho que na inquietude do Satyros. Fazendo uma análise muito rápida, a gente trabalha 

sempre muito, produz muito, acho que somos um dos grupos de teatro em São Paulo que 

mais tem espaço em imprensa, e acho que isso tem a ver com a nossa intervenção na 

cidade... Mas também acho que isso tudo acaba atrapalhando muito uma coisa que é 

primordial: o nosso trabalho estético. Acho o Rodolfo (Rodolfo Garcia Vázquez) um dos 

maiores estetas do teatro brasileiro. Esse lado escandaloso do Satyros de estar toda hora na 

imprensa, seja com Satyrianas ou o que seja, acaba meio que atrapalhando o projeto 

estético do Rodolfo, que acredito que seja o projeto mais importante que temos. O Rodolfo 

é um diretor muito, muito especial. Ele não repete fórmulas. Se você for assistir aos 

espetáculos do Rodolfo, um não tem absolutamente nada a ver com o outro. Ele é um cara 

que transita por muita coisa. É um grande diretor de tragédia grega, é um grande coreografo 

e assim por diante... Outra coisa interessante é a rapidez com que o Rodolfo produz. Ele é 

muito inquieto. E às vezes eu sinto que se a gente fosse mais acuado, mais quietinho, menos 

escandaloso, talvez o trabalho do Rodolfo estivesse muito mais em evidência. Esse excesso 

de exposição da gente, nos torna amados e odiados na mesma velocidade. Isso acaba 

atrapalhando um pouco. Mas acho que a nossa grande contribuição vem mesmo da estética 

e dos trabalhos que o Rodolfo propõe. 

 

O LUGAR DA ARTE NA SOCIEDADE VAI SER SEMPRE MARGINAL? 

 

Acho que sim porque se você for a qualquer lugar do mundo e procurar o coração cultural 

das grandes cidades, sempre vai achá-lo nos guetos, do lado das putas, dos travestis... Não 

à toa em São Paulo o coração do teatro está na Praça Roosevelt, que está do lado da Love 

Story, que está do lado dos puteiros todos, do tráfico... Enfim, a gente sempre está no 
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“bafão”. Isso é uma característica mesmo... Se você for estudar a história do teatro, sempre 

vai encontrar ele emergindo das “catacumbas” e aqueles pensamentos de que as atrizes são 

putas, os atores são veados... Ao longo da história você vai encontrando isso... E isso não 

me assusta, acho que é assim mesmo, mas acho também que tem um porquê: são os artistas 

que têm que lavar a sujeira da sociedade. Os artistas passam a limpo as imperfeições, as 

impurezas da sociedade... Isso passa por nós. É a gente que tem que dar a cara a bater. 

 

FALANDO AGORA UM POUCO DOS PROJETOS, CONTE UM POUCO DE 

ONDE SURGIU A IDÉIA DAS SATYRIANAS. 

 

Eu poderia contar uma história incrível para você, mas seria mentira. O evento “Satyrianas” 

surgiu de um trote que eu passei para a Vanusa, a cantora. Tinha um ator que trabalhava na 

APETESP e foi mandado embora. Ele ficou louco da vida e levou com ele a agenda (de 

telefones) da APETESP como uma forma de protesto. Eu estava no escritório do Satyros 

(que era no bairro da Bela Vista, na rua Major Diogo) e ele chegou lá e contou “fui mandado 

embora mas roubei a agenda da APETESP”. A gente falou “por que você fez isso?”. Ele 

falou “pô, passei meses passando a agenda a limpo”. Ele deixou aquela agenda e foi embora. 

Abri a agenda e tinha o telefone direto de todo mundo que você imaginar... Silvio Santos, 

Roberto Marinho... Uma agenda incrível. Eu estava com um outro ator amigo nosso e 

ficamos pensando no que íamos fazer com aquela agenda. Resolvemos passar trote. 

Passamos trotes incríveis. E de repente lá na agenda o nome “Vanusa”. A Vanusa tem uma 

música que ela cantou e que chamava “Manhãs de setembro”. Isso era dia 1º de setembro. 

Liguei e falei “Vanusa, aqui é o fulano de tal e eu queria te convidar para cantar, está 

chegando setembro, a primavera vem aí, a gente queria te convidar para cantar “Manhãs 

de setembro” às 5h da manhã”. E ela falou “ai que legal”... Ela foi aceitando tudo o que eu 

fui falando para ela... Eu falei “Às 5h da manhã em um domingo, ai você vem na Major 

Diogo, cantando pela rua”. E ela topando... Depois que falei um monte de barbaridades 

para ela, falei “e você não vai ganhar nada porque vai ser de graça, a gente vai saudar a 

primavera, vamos fazer de conta que é um cortejo a Dionísio”... Falei um monte de 

bobagens e a Vanusa topou. Aí eu falei “aí a gente fica cantando “Manhãs de Setembro” 

por horas e horas para saudar a primavera”... E no meio do trote a Satyrianas foi sendo 



196 

 

concebida... Isso era mais ou menos em 1991, na época do Collor, o Brasil estava um horror, 

não tinha apoio à cultura, enfim... Aí eu falei: “Ah então tá, então o Ivam vai te ligar e 

vocês combinam”. Desliguei o telefone e falei para o meu amigo: “Cara, tive uma grande 

ideia, vamos fazer um evento assim e tal e a gente usa a agenda”. E a Satyrianas começou 

assim em 1991. Ela começou numa quinta ao meio dia e foi até domingo à meia noite. Foi 

maior do que qualquer outra Satyrianas que a gente fez. Foi incrível. A gente nunca 

conseguiu reproduzir isso. Mesmo no ano passado, em que a Satyrianas teve recorde de 

público, a gente não conseguiu reproduzir o impacto que foi aquela Satyrianas que 

realmente mobilizou a classe artística em São Paulo. A Vanusa acabou não indo. A partir 

de então a gente achou que era bacana. Ela tem um sentido político muito forte que é o que 

sustentou o projeto: vamos deixar viva a arte, vamos fazer uma vigília, morreu tudo, está 

tudo horrível por aí, mas aqui a arte sobrevive 24 horas por dia. E a gente vai refletindo. A 

Satyrianas sempre teve muita reflexão, muito debate, que é uma coisa que a gente gosta de 

fazer para conversar sobre produção artística, sobre produção estética, enfim...  

 

FALANDO NA PRAÇA, VOCÊS TIVERAM LÁ O RESTAURANTE “ROSE 

VELT”, DOIS ESPAÇOS DE TEATRO, EXISTE A SP ESCOLA DE TEATRO 

CHEGANDO... ENFIM, QUAIS OS PROJETOS PARA A ROOSEVELT? 

 

Essa questão de a gente não conseguir mais viabilizar o nosso trabalho através de 

programas de incentivo deixa a gente muito triste, de mãos atadas... Enquanto as pazes com 

a Lei de Fomento não forem seladas, vai ser difícil porque o nosso trabalho é um tipo de 

coisa que jamais algum banco ou alguma empresa grande vai patrocinar porque a gente 

sempre vai mexer em feridas. Quem produz “120 Dias de Sodoma”, “Filosofia na Alcova” 

e tudo o que a gente tem feito, tem dificuldade em viabilizar essas produções a partir de 

patrocínios. Mas a gente é inquieto e vai continuar fazendo o que está fazendo. Falo isso 

reclamando um pouco da vida, mas estamos ensaiando mais de uma peça... Tem mais coisa 

a estrear esse ano ainda. Tem a Satyrianas de novo... Tem a SP Escola de Teatro com sede 

na Praça Roosevelt... Acho que é um momento incrível esse que a gente está vivendo lá. 

 

  



197 

 

VOCÊS ESTÃO ABRINDO AGORA A SP ESCOLA DE TEATRO COM FOCO 

NÃO SÓ EM FORMAÇÃO DO ATOR, MAS TAMBÉM, O QUE ACHO MAIS 

INTERESSANTE, DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS PARA O TEATRO. COMO 

SURGIU ESSA IDEIA? 

 

Na realidade a nossa escola nem quereria formar atores. Acho que essa é uma formação 

que tem várias e boas escolas pelo Brasil. Mas, quando a gente pensou em criar uma escola 

técnica, queríamos uma formação diferenciada, holística, sistêmica. O nosso projeto 

pedagógico é o que temos de mais incrível na escola. É incrível mesmo e tenho muito 

orgulho de a gente ter feito isso. Partiu de um geógrafo, de um físico e de um pedagogo. 

Um projeto pedagógico que parte de um geógrafo é incrível, né? O geógrafo é o Milton 

Santos que fala sobre a territorialidade. É um pouco do que tem na Roosevelt, é um pouco 

do que você conhece do nosso trabalho lá... Esse cara falou sobre isso há muito tempo... 

Sobre essa questão do entorno, de como você contamina com o seu trabalho uma população. 

E o físico é o Capra que fala da questão sistêmica, da horizontalidade. A gente repensa toda 

essa ideia de aprendizado que a gente conhece... “Aluno” não é aluno, é “artista aprendiz” 

porque ele tem junto com ele o “arte educador”, os dois estão no mesmo nível. “Disciplina” 

não interessava porque essa palavra é horrível, lembra coisas horríveis, então virou 

“componente”. “Grade curricular” lembra prisão, virou “matriz”. Os alunos têm aulas de 

terça a sábado, já pensando na tradição de que em teatro se descansa na segunda-feira. 

Também pensamos em encontrar um ponto em que os alunos se encontrassem, isso era 

muito importante para a gente. Os alunos que têm aulas em salas separadas precisavam de 

um momento em que eles se encontrassem. Criamos no sábado o que chamamos de 

“Território Cultural”, que é esse momento do encontro. O nosso desafio era integrar isso 

tudo: temos oito cursos e então a gente tem um dramaturgo que escreve um texto, um 

diretor que vai ter atores e humoristas, que vai chamar um sonoplasta, um iluminador, um 

cenógrafo, um figurinista e vai ter camareiros e técnicos de palco... Esse projeto é incrível! 

É o nosso grande trunfo! Ele é um projeto muito grande, muito complexo, é incrível! A 

escola tem vários pilares. Os cursos regulares são só um ponto de partida para o nosso 

projeto. A gente tem também os cursos de difusão cultural. Temos um programa chamado 

Kairós, em que vamos dar bolsas de estudos para os nossos alunos. Esse projeto é também 
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de intercâmbio, já fechamos intercâmbios com a África, Suécia e Cuba. A gente vai ter no 

site o outro pilar, pois lá teremos uma enciclopédia e uma biblioteca. A enciclopédia 

pretende mapear as artes cênicas do Brasil inteiro. É um projeto muito grande, muito maior 

do que em um primeiro momento aparenta. Não é só uma escola. Teremos dois pontos de 

partida: cursos de formação e de reflexão. A gente vai ensinar o “b-a-bá” para os nossos 

alunos regulares, mas vamos refletir também (teoria, estética, ética, crítica...). E 

futuramente nosso projeto é ser um centro de pensamento, criar um instituto e trabalhar 

com pós-graduação. Não teríamos a graduação, mas teríamos a formação técnica e a pós-

graduação. E todos os que estão envolvidos são profissionais incríveis que vêm com muito 

amor, com muito tesão. É um projeto incrível! 
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02. ENTREVISTA COM BRUNO PERILLO REALIZADA PELA AUTORA EM 

NOVEMBRO/2012, SÃO PAULO/SP. 

 

QUAL A MAIOR DIFICULDADE PARA PRODUZIR UM PROJETO CULTURAL 

NO BRASIL ATUALMENTE? 

 

O assunto é complexo e as dificuldades são imensas, se pensarmos em tudo o que envolve 

um projeto cultural, desde a sua célula mais básica até a sua finalização.  

 

Objetivamente, as questões práticas da inscrição do projeto em leis de incentivo e a 

captação da verba junto às empresas envolvem distorções, desconhecimentos da realidade, 

generalizações, nivelamentos e muito mais. 

 

A disputa entre artistas, grupos, companhias e alguns gigantes do entretenimento pelos 

parcos recursos destinados à cultura no Brasil, é uma luta desigual. De uma forma resumida, 

seria como se, por exemplo, uma arte conceitual encarasse a indústria cultural pelo mesmo 

quinhão. O Ministério da Cultura não assume posições claras, e as responsabilidades 

acabam sendo lançadas ao “Deus dará”. 

 

As discussões, longe de permearem uma fomentação ao pensamento sobre a arte e a cultura, 

acabam se resumindo à visibilidade que o projeto pode ter, mesmo que irrelevante do ponto 

de vista artístico. O marketing das empresas dispostas a patrocinar seria o grande fiel da 

balança e aí a distorção atinge o grau máximo do absurdo.   

 

Os “Proacs” e “Rouanets” devem ser e serão reformulados. O orçamento geral precisa ser 

modificado. Não é possível tratar o fazer artístico e cultural do Brasil com tanta 

desimportância. Não é possível misturar tudo no mesmo caldo. Preservação do patrimônio 

histórico não resolve a vida dos artistas. A própria Lei de Fomento de São Paulo, que tem 

outra origem e formato, privilegiando trabalhos de pesquisa continuada, também precisa 

de uma grande ampliação para que se mantenha e atenda mais artistas. 
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A EXPOSIÇÃO TELEVISIVA DO ATOR FACILITA A CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS FORA DAS TELAS? 

 

Sim, com certeza. Essa é uma das questões apontadas na resposta acima. A primeira pauta 

de conversa com o marketing das empresas se envereda por aí, independente do projeto a 

ser feito. 

 

ESSA MESMA VISIBILIDADE QUE A TELEVISÃO PROPORCIONA, 

FACILITA A DIVULGAÇÃO DE UM PROJETO EM QUE VOCÊ ESTEJA 

ENVOLVIDO? 

 

Facilita. As TVs, a mídia impressa, a mídia na internet, as assessorias de imprensa, tudo 

gira, a princípio, em torno da visibilidade, da imagem, em detrimento ao pensamento, à 

profundidade. Tudo o que puder ser lido e reconhecido de imediato pelo público colabora 

na divulgação de um projeto. 

 

VOCÊ ACREDITA QUE A PRESENÇA DE UMA “CELEBRIDADE” MIDIÁTICA 

PODE SER GARANTIA DE CASA CHEIA EM UM PROJETO DE TEATRO? 

 

Acredito. De maneira geral, temos o grande público de teatro e cinema ainda buscando 

referências conhecidas para que ele se locomova até o local de exibição e gaste o seu 

dinheiro. A cultura ainda é vista como entretenimento e isso é ponta de um grande iceberg 

de outra questão que envolve a responsabilidade de quem faz e produz arte e cultura. 

 

EM SUA OPINIÃO, QUAL A MAIOR DIFICULDADE DA ÁREA TEATRAL 

BRASILEIRA? 

 

O teatro sempre foi e deveria continuar sendo o grande catalisador das artes e da 

fomentação de visões de mundo. O público que vai ao teatro buscando meramente a 

diversão, o lazer, a ocupação do ócio, é um público que não é provocado a pensar, não é 

ativo.  



201 

 

 

Mas as questões de sobrevivência são tão grandes que os artistas ficam reféns de muitas 

coisas pelo dinheiro. Os patrocínios que atendam mais e melhor continuam sendo uma 

grande dificuldade, além da falta de comprometimento, da mediocridade que tudo rege, da 

conveniência, e mesmo de estudo e aprofundamento dos profissionais. 

 

VOCÊ ACREDITA QUE A TELEVISÃO TENHA MESMO UM PODER DE 

INFLUENCIAR O “CONSUMO” CULTURAL DO BRASILEIRO? VOCÊ 

ACREDITA QUE ESTA SERIA UMA RELAÇÃO DE MÃO DUPLA, EM QUE A 

TV INFLUENCIA E É INFLUENCIADA PELAS EXPRESSÕES CULTURAIS DA 

SOCIEDADE OU O PODER DO MEIO DE COMUNICAÇÃO TORNA-SE MAIS 

FORTE DIANTE DA EXPRESSÃO POPULAR? 

 

Eu acredito no poder da televisão de criar e recriar mitos conforme sua vontade. E acredito 

também que haja uma mão dupla na relação entre a TV e a expressão popular, mas é uma 

mão dupla desigual, e defasada. O poder das TVs é gigante e é um poder de manutenção 

dos paradigmas, jamais de quebra. 

 

QUAIS AS LEIS DE INCENTIVO À CULTURA QUE VOCÊ JÁ UTILIZOU? 

QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS? VOCÊ COSTUMA TRABALHAR 

DIRETAMENTE COM AS LEIS OU QUANDO NECESSITA, CONTRATA 

ALGUM PRODUTOR QUE FAÇA ESSE TRABALHO? 

 

Minha formação vem do teatro de grupo de São Paulo, que sempre sobreviveu a duras 

penas e que de uns anos para cá se mantém basicamente através da Lei de Fomento de SP. 

Já trabalhei com o Proac e com a Rouanet, cujas dificuldades são àquelas apresentadas 

acima. O produtor acaba sendo uma figura que em muitos projetos centraliza o poder nas 

mãos ao fazer a ponte entre o artista e o patrocinador. Não acho que seja uma relação 

saudável, mas faz parte do pacote de coisas que essas leis acabam estabelecendo, quer você 

queira quer não. 
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03. ENTREVISTA COM VERA FAJARDO REALIZADA PELA AUTORA EM 7 

DE MAIO DE 2013, RIO DE JANEIRO/RJ – CASA DA GÁVEA. 

 

Quando se tem boas ações de apoio à cultura nas esferas estadual, municipal e federal, a 

gente fica menos ligada a uma escolha midiática, porque se há uma política voltada 

efetivamente para a cultura, imagino que, entre outras coisas, possa então existir uma 

comissão que escolha os projetos, independente de eles terem mídia ou não. 

 

É claro que o patrocínio através da Lei Rouanet tem muitos benefícios, a gente não deve 

criticar tudo, porque ela veio para ajudar de alguma forma. Mas é preciso que a gente 

comece a separar as coisas, porque é muito raro você ver grupos que já desenvolvem há 

anos e anos um trabalho forte na área da cultura, seja na dança, no folclore, no cinema, 

enfim, em qualquer uma das áreas, que conseguem algum patrocínio para o trabalho. O que 

a gente vê é que sempre depende muito de quem esteja participando do projeto. 

 

É A TELEVISÃO MEDIANDO A RELAÇÃO DA CULTURA? 

 

É isso. A televisão sempre está nesta relação e a gente nem deve simplesmente culpá-la, 

mas é fato que quem não está na mídia fica fora de todos os bons projetos. Por exemplo, 

se você não está na novela das oito, não estará no filme do fulano, não estará na peça do 

sicrano, e assim por diante. É claro que tem alguns grupos que não sofrem tanto com isso, 

mas a gente não fala da exceção, fala da regra. Isso é complicado. É difícil obter um 

patrocínio, é difícil ganhar mídia. No meu espetáculo, por exemplo, a gente tentou vários 

apoios, mas não conseguimos   quase nada, a não ser de uma produtora de vídeo, chamada 

Super Vídeo, que filmou o espetáculo, da Lunetterie, do Belmonte (que nos dá apenas 

desconto no restaurante) e de um salão de beleza (Belezoca.com). Porém tentamos muitas 

coisas, mas não conseguimos porque não temos nenhum grande nome de mídia no grupo, 

porém você vê o espetáculo e ele não deixa de ser bom por causa disso. 
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COM RELAÇÃO A ESSE ESPETÁCULO, “O TEMPO E OS CONWAYS”, 

TRATA-SE DE UMA MONTAGEM IMPECÁVEL DE UM TEXTO CLÁSSICO, 

UM TEXTO ELABORADO (O ESPETÁCULO DE J.B. PRIESTLEY NARRA A 

HISTÓRIA DE UMA FAMÍLIA, NO INTERIOR DA INGLATERRA, EM 1937), 

VOCÊ ACHA QUE POR SER UM CLÁSSICO, GERA DIFICULDADE PARA 

ATRAIR O PÚBLICO E OS PARCEIROS? 

 

Não. Inclusive houve uma pessoa que pegou o espetáculo para divulgar, porém tive que 

afastá-la do projeto, pois como meu marido (o ator José Mayer) entrou como “produtor 

associado”, ela começou a fazer divulgação a partir do nome dele. Falei para ela “está tudo 

errado”. Fazer isso para mim soaria como propaganda enganosa... O release dela começava 

“José Mayer...”. Não tem que colocar “José Mayer” no release do espetáculo. Ele entrou 

como “produtor associado” porque está complementando a verba do nosso orçamento. 

Apenas isso... Isso é um exemplo do que acontece no mercado. Até uma divulgadora, 

profissional da área, pode ser equivocada. O argumento dela é de que uma peça inglesa não 

vende. Como um clássico não vende? Como um Hamlet (de Shakespeare) não vende? 

Como um J.B.Priestley não vende? Claro que vende. A gente está trazendo público aqui. 

Colocamos 30 pessoas na plateia todo dia e sem grandes problemas. É claro que saíram 

duas críticas maravilhosas sobre a peça e isso ajuda. Mas isso mostra também que é 

possível, há espaço e público interessado no que fazemos e isto comprova como ela estava 

equivocada. 

 

O OLHAR DELA É UM OLHAR PURAMENTE MERCADOLÓGICO. 

 

Exatamente. Eu acredito nos clássicos. O que é um clássico? Clássico é algo que foi muito 

popular em sua época. Se foi popular, é porque foi entendido na sua época. As pessoas têm 

um pouco de medo dos clássicos, como se fossem algo difícil de entender. Não é. Não há 

nada difícil de entender na nossa peça, por exemplo. Quem tem família se identifica. E 

todo mundo veio de uma família. Este espetáculo toca as pessoas pelo sentimento, pela 

força da verdade que ele tem. Os personagens não mentem uns para os outros. Eles falam 

o que querem uns para os outros. Isso é muito lindo. Essa peça tem uma comunicação 



204 

 

inegável com a plateia. Isso é uma qualidade inegável no texto. Todos os bons textos se 

comunicam. Não é à toa que é uma peça montada no mundo inteiro. A pessoa que fez o 

acompanhamento teórico da nossa montagem, o Renato Icaraí, disse que este texto está 

sendo redescoberto no mundo inteiro. Muita gente está montando esta peça agora. 

 

Esta relação com o patrocinador e o mercado é muito complicada. Eu já tive tantos “nãos” 

para vários projetos... Inclusive um é recente e estou batalhando ainda. Trata-se de um 

sarau com o músico Yamandu Costa. Há muito preconceito com a música instrumental no 

País. Se não tiver um pagode, um batuque, um funk, uma letra, as pessoas não se 

identificam. Parece que as pessoas precisam da letra para se identificar com a música. Eu, 

particularmente, sou apaixonada pela música instrumental. A música instrumental te liberta. 

Você não tem, a priori, nenhum pensamento diante dela. A letra já te direciona para algum 

entendimento. Eu adoro instrumental. Tom Jobim, por exemplo, é minha paixão absoluta. 

Já entrei com esse projeto do Yamandu em tantos lugares. Ganhei um edital e fiquei 

felicíssima, mas quando fui defendê-lo, não fui classificada. Aqui temos um mecanismo de 

apoio a projetos em que você é selecionado, mas precisa defender o projeto oralmente. Eu 

chamo essa etapa de “prova oral”. Acho que defendi muito bem, mas eles acharam a casa 

pequena e talvez primem por uma visibilidade maior aos projetos contemplados. Sempre 

coloco em dúvida se a qualidade está ligada à quantidade... Às vezes eu acho que as duas 

coisas combinam sim, mas algumas vezes não. 

 

Enfim, a gente não pode esmorecer e ficar só se queixando. A gente não pode deixar de 

fazer. Quem se queixa demais, não faz. Então eu não desisto, vou, faço e arregaço as 

mangas. 

 

Mas, voltando ao espetáculo de teatro, eu sabia que precisaria de pelo menos cinco meses 

para levantá-lo, pois a proposta era trabalhar com um grupo de atores jovens, alguns deles 

com pouca experiência.  

 

É um grupo com o qual comecei a trabalhar em 2009 aqui na Casa da Gávea. Eles se 

conheceram em um curso sobre a peça “Prova de Fogo” (de Consuelo de Castro). Eu e a 
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Cristina Pereira demos algumas aulas teóricas, o Rafael Ponzi deu algumas oficinas e o 

Paulo Betti os ensaiava. Nós quatro (sócios na Casa da Gávea) dávamos aulas. Em 

determinado momento eu, que estava apenas na preparação musical, fazendo um 

levantamento de tudo o que foi sucesso em 1968 (a peça se passa neste ano), acabei 

assumindo esse grupo quando o Paulo teve problemas para conciliar o curso com as outras 

atividades profissionais que ele vinha desenvolvendo na época. Ensaiei com eles muitos 

meses. Apresentamos aqui na Casa da Gávea, como espetáculo de final de curso. Mas ficou 

muito bom, muito bem montado, acabamos ficando em cartaz aqui no espaço por certo 

tempo e conseguimos também integrar o projeto “Marcas da Memória” do Ministério da 

Justiça, conquistando então um patrocínio maravilhoso para viajar por seis capitais 

brasileiras, apresentando o espetáculo. Ao fim desse projeto, fiquei com vontade de voltar 

a trabalhar com esse grupo.  

 

Há uns dois anos atrás, comecei a procurar por um texto que minha filha (a atriz Julia 

Fajardo) pudesse fazer, quando me lembrei de “O Tempo e os Conways”, que foi na 

verdade uma sugestão do Ary Fontoura há alguns anos. Era um texto que tinha um papel 

para a Julia e no qual eu poderia aproveitar 80% desse grupo (apenas dois não entraram). 

Assim pude aproveitá-los e trouxe para somar com eles, mais quatro atores: a Stella Maria 

Rodrigues (que faz a mãe), a Thais Mulller (que já é atriz há muito tempo e faz a Carol), o 

Johnny Massaro (que faz o Robin) e a Julia Fajardo (que faz a Kay). Os outros seis atores 

(Camila Moreira, Igor Vogas, Marcéu Pierrotti, Maria Ana Caixe, Mariela Figueredo e 

Pedro Logan) já estavam comigo em “Prova de Fogo”. 

 

COMO VOCÊS VIABILIZARAM O PATROCÍNIO, ALÉM DO APOIO DO JOSÉ 

MAYER QUE VOCÊ JÁ CITOU? 

 

A Petrobrás foi uma batalha do Paulo Betti para fazer um outro espetáculo. Um dia falei 

para ele “por que você vai viabilizar pela quarta vez um espetáculo? Está na minha vez de 

fazer um agora”. Esse eu “briguei” para fazer (risos). Briguei não, porque não preciso 

brigar com o Paulo. Mas nesse dia ele me respondeu “claro Verinha, você tem razão” e me 

possibilitou a viabilização do “O Tempo e os Conways”. Ele tinha conseguido o patrocínio 
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de um espetáculo dele que se chama “Sonho de uma noite de São João” (alusão ao “Sonho 

de uma noite de verão”) para fazer na praça, mas é um projeto que ele mesmo já 

desenvolveu outras quatro vezes e aí nesse momento ele escolheu por abrir este espaço 

para a viabilização desta minha montagem que era inédita.  

 

Levantamos R$ 200 mil reais. Isso não é um grande orçamento para um espetáculo com 10 

atores. Temos dinheiro para ficar em cartaz aqui apenas até junho. É uma pena que se 

levante um espetáculo para fazer apenas 20 ou 22 apresentações. Estamos agora tentando 

viabilizar um patrocínio para que possamos dar continuidade. 

 

AQUI NO RIO DE JANEIRO O SESC TAMBÉM TEM PROJETOS DE 

“CIRCUITO” DE PEÇAS TEATRAIS? 

 

Tem e vamos tentar viabilizar. Quem sabe também no Sesc São Paulo. É um espetáculo 

que caberia perfeitamente para as propostas que o Sesc realiza em São Paulo. O Sesc de 

São Paulo é um show! Todas as unidades são fantásticas. 

 

É UM TIPO DE TEATRO QUE CASA PERFEITAMENTE COM AS PROPOSTAS 

DO SESC COMO ESPAÇO DE “RESISTÊNCIA” CULTURAL. 

 

É. Aqui nós somos “Sesc Casa da Gávea”, então talvez a gente consiga pensar em um 

circuito Sesc tanto no Rio quanto em São Paulo, criando uma parceria para isso. São ideias 

para viabilização de uma continuidade do espetáculo. 

 

A gente depende muito destas entidades que viabilizam e patrocinam cultura e que não 

dependem somente do nome midiático. No elenco temos até atores que fazem novelas, mas 

não são nomes de projeção. Temos a Julia Fajardo (no ar em “Balacobaco” da TV Record) 

e o Johnny Massaro (que estava no ar com “Guerra dos Sexos” da TV Globo).  

 

Mas fico impressionada, por exemplo, como uma atriz maravilhosa como a Stella Maria 

Rodrigues não tem um contrato com a TV. Ela é completa, é fantástica, é bonita e não tem 
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um contrato com uma emissora?! O que mais me cria questionamentos é esse tipo de coisa... 

Fico pensando “quais são os critérios que os produtores de mídia e de televisão utilizam?”. 

Eu vejo tantos “destalentos” hoje... 

 

TALVEZ PORQUE A TELEVISÃO NÃO SEJA O ESPAÇO DA ARTE EM 

PRIMEIRO PLANO, OU TENHA DEIXADO DE SER. UMA FALA QUE TEM SE 

REPETIDO EM MINHAS CONVERSAS COM PROFISSINAIS DA ÁREA É O 

FATO DE QUE SE VOCÊ NÃO TEM UM FAMOSO NO ELENCO, VOCÊ NÃO 

TEM BILHETERIA, NÃO TEM DIVULGAÇÃO E NÃO TEM PATROCÍNIO. 

ESTE SERIA O “TRIPÉ” PARA A VIABILIZAÇÃO DE QUALQUER PROJETO 

CULTURAL. A MINHA QUESTÃO É: QUE SAÍDA PENSAR COM RELAÇÃO A 

ESSAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA NUMA PROPOSTA PARA 

RESOLVER, MAS NÃO REFORÇAR ESSA RELAÇÃO DE MERCADO? 

 

Se você não tem uma política pública de patrocínio, seja ela em que esfera for (municipal, 

estadual ou federal), que destine uma verba expressiva para a cultura, você tem de antemão 

um problema. Não pode ser “0,00 alguma coisa” do orçamento, como é atualmente... A 

gente precisa de uma verba expressiva para que estes grupos se inscrevam e tenham chance. 

É preciso ainda termos uma bela comissão de julgamento de projetos. As pessoas 

participantes destas comissões precisam conhecer sobre aquilo que estão julgando. É 

preciso ser criterioso na escolha destas pessoas.  

 

A gente precisa dar chance aos grupos que desenvolvem um projeto essencialmente 

cultural de mostrarem seus trabalhos. Mas é preciso que as pessoas que sejam escolhidas 

para julgar também saibam o que é cultura. Muitas vezes eles deslocam uma pessoa de 

determinada secretaria para julgar projetos culturais. A pessoa não está apta àquilo. Ela não 

tem conhecimento para julgar. Não tem repertório. 

 

É preciso chamar pessoas que estejam mesmo comprometidas com a cultura e que estejam 

atentas ao espaço da produção cultural brasileira, que saibam o que está sendo feito, o que 

está acontecendo na cena cultural. Isso falta ser pensado no espaço da cultura. 
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O Brasil precisa de uma política pública de incentivo porque se ficar só na mão da iniciativa 

privada, não dá. O dinheiro vindo por esta relação é o nosso. Somos nós (eu, você, meu 

marido...) que pagamos imposto que estamos dando o dinheiro. A Lei Rouanet é um 

mecanismo de renúncia fiscal. A empresa adianta um imposto que ela iria pagar. O dinheiro 

não é dela. Ela está fazendo marketing em cima de um dinheiro público. 

 

É INTERESSANTE PENSARMOS SOBRE COMO ESSE ESPAÇO DE MERCADO 

QUE ESTÁ SE CONFIGURANDO... POR EXEMPLO, VOCÊ FAZ UM PROJETO 

NUM CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL, QUE POR SER CENTRO 

CULTURAL E LIGADO A UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA, NÃO DEVERIA 

ESTAR TÃO FOCADO NO MERCADO. NO RETORNO TRAZIDO PELA 

PRESENÇA DA PESSOA PÚBLICA, PORÉM, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, 

UM DOS DOCUMENTOS MAIS IMPORTANTES PARA SER APRESENTADO É 

A “VALORAÇÃO DA MÍDIA” QUE NADA MAIS É DO QUE A 

CONTABILIZAÇÃO DO RETORNO FINANCEIRO DA EXPOSIÇÃO DA 

MARCA. QUANTO MAIS FAMOSO É O ATOR, MAIOR O RETORNO. E, 

CONSEQUENTEMENTE, MAIS CHANCE DE VOCÊ TER SEU PROJETO MAIS 

BEM AVALIADO. 

 

O que interessa aos grandes empresários é o retorno da mídia. Se o ator tem “nome”, o 

retorno é mais certo. Se tivermos no elenco um José Mayer, um José Wilker ou um Antonio 

Fagundes, “ok”. Basta um deles para colocarmos na fachada do teatro seu nome associado 

às marcas. Porém hoje a coisa fica mais complexa ainda... Não é mais somente isso. As 

empresas estão interessadas nos grandes eventos, pois estes grandes eventos têm uma 

visibilidade enorme. Em pouco tempo eles têm uma divulgação imensa. 

 

Com estes dois grandes eventos esportivos no Rio de Janeiro (Copa do Mundo e 

Olimpíadas), a coisa tende a ficar ainda mais difícil para a cultura. Outro dia, por exemplo, 

li que a Prefeitura tirou o patrocínio da Orquestra Sinfônica Brasileira alegando que o Rio 

vai receber muitos eventos nos próximos anos. Deu-me uma tristeza, uma dor de pensar 
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nestes músicos sem patrocínio em razão dos eventos esportivos... A OSB (Orquestra 

Sinfônica Brasileira) é um patrimônio da cidade. Eles não podem viver sem esse patrocínio. 

Agora te pergunto: se você não tiver uma gama de eventos culturais para oferecer a esse 

público que virá para os eventos esportivos, o que vai ser? Estas pessoas não gostam só de 

esporte. Elas não vêm ao Brasil apenas para assistir aos jogos. Eles estão acostumados a 

frequentar teatro, concerto, espetáculos de dança, circo, o que for... Neste momento há uma 

grande negociação junto à Secretaria de Cultura, pois houve uma reação da classe a essa 

ação contra a Orquestra.  

 

SÃO ÁREAS QUE DEVERIAM TER INVESTIMENTOS DISTINTOS E NÃO 

DEVERIAM, EM NADA, SER EQUIPARADAS. 

 

O problema é que tem muita gente pensando como eles. Pessoas que entendem tudo como 

uma coisa só. É cabeça de “patrocinador” apenas. Estão de olho exclusivamente no retorno. 

Por exemplo, uma revista quis fazer uma matéria com o Mayer sobre a peça. Ele respondeu 

“não faço, se você quiser fazer uma matéria comigo, com a Vera e com a Julia, eu faço, 

mas o foco é a Julia, que é atriz da peça, e a Vera, que é a diretora. Eu entrei no final, na 

produção, para ajudar no orçamento, mas eu não sou o foco da peça. Uma matéria comigo 

apenas, de jeito nenhum”. As pessoas perdem o foco o tempo todo. 

 

É A FORMA QUE O MERCADO ENTENDE A CULTURA, NÉ? 

APROVEITANDO ESSA QUESTÃO, COM RELAÇÃO À CASA DA GÁVEA EM 

QUE VOCÊ TEM COMO SÓCIO OUTRA PESSOA PÚBLICA, QUE É O PAULO 

BETTI, ESSA EXPOSIÇÃO PÚBLICA DELE AJUDA NA VIABILIZAÇÃO DOS 

PROJETOS DA CASA? 

 

O Paulo Betti é o nosso “batedor”. Essa exposição dele ajuda, sim, e ajuda muito. O Paulo 

é a pessoa que viabiliza tudo aqui. Ele deve passar uns 400 e-mails por dia. Ele é muito 

aguerrido. É a pessoa que fica “na boca da trincheira”. Ele é muito, muito importante. Ele 

é quem consegue muita coisa para a Casa.  
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E ISSO TEM A VER COM A POSTURA DELE EM RELAÇÃO AO PROJETO DA 

CASA (DE TER ISSO COMO UMA “CAUSA”), MAS HÁ TAMBÉM A QUESTÃO 

DE FACILITAR ALGUMAS COISAS POR SER UMA PESSOA PÚBLICA OU 

NÃO? 

 

Sim, também há sem dúvida. O Paulo hoje não se expõe muito politicamente. Ele já foi 

muito criticado por falar coisas verdadeiras. As pessoas distorcem muitas vezes o que é 

dito e isso é muito ruim. Às vezes você expõe uma opinião porque está entre amigos e 

aquilo ganha um espaço público longe do que realmente foi dito. Isso não é fácil. Eles 

precisam ter um cuidado o tempo todo como se fossem um personagem no espaço público 

e outro no espaço privado. Você é obrigado a ter uma autocensura muito grande, porque 

nunca se sabe como vão utilizar aquilo que você falou. 

 

CORRE-SE O RISCO DE VER UMA FALA DESCONTEXTUALIZADA DA 

SITUAÇÃO QUE A GEROU, NÃO É? 

 

Exatamente. E duas vezes ele foi muito criticado por situações como esta. Uma vez ele 

disse que o Lula não vai ao teatro e isso virou uma polêmica enorme. É fato, o Lula não 

vai ao teatro mesmo. Isso não é mentira. Mas ele sofreu com isso. O PT caiu em cima. A 

única voz que se levantou a favor dele foi a do Luis Fernando Veríssimo que disse que o 

Paulo Betti é uma pessoa expressiva e que tem direito a ter opinião. E a questão é que ele 

não falava nenhuma mentira. O Lula realmente não vai ao teatro. 

 

Tenho horror a estas patrulhas ideológicas. Somos seres múltiplos. Hoje você tem uma 

opinião, amanhã você pode ter outra. A maior riqueza das pessoas é essa. A facilidade que 

as pessoas têm não para mudar a sua essência, mas para mudar de opinião de acordo com 

os acontecimentos. 

 

Eu era uma pessoa que dizia que nunca teria um computador. Como eu poderia não ter um 

computador ou um e-mail hoje? Achava que isso ia me prejudicar. Hoje eu faço uso como 

acho que devo usar. Quanta coisa a gente muda... Eu achava o Lula o máximo, votava nele, 
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hoje não acho mais. Hoje estou muito chocada com o comportamento do PT de forma geral. 

É claro que tem pessoas maravilhosas lá dentro, mas o partido foi uma decepção muito 

grande. O PT era o bastião da ética, tudo de bom ele continha, tudo estava representado 

naquelas figuras do PT. Quando você vê que bastou chegar ao poder, virar situação, para 

que eles fizessem igual ou pior que os outros, isso gera uma decepção. Acho que política é 

realmente a arte da decomposição e não da composição. Alguém falou isso, mas eu nem 

sei quem foi, porém é uma verdade. É fantástica essa fala porque na política você começa 

a compor, compor, compor e acaba se decompondo. O Lula com o Maluf, por exemplo, é 

chocante. É chocante isso! Não dá para compor nada com o Maluf. É impossível. 

 

É NEGAR TODAS AS REFERÊNCIAS QUE OS CONSTITUEM NÉ? AGORA, 

PENSANDO NO CENÁRIO BRASILEIRO, SEI QUE VOCÊ TEM UMA 

EXPERIÊNCIA COM RELAÇÃO AO CENÁRIO TEATRAL DE MINAS GERAIS. 

É POSSÍVEL FAZER UMA ANÁLISE COMPARATIVA DESSE CENÁRIO DE 

MINAS COM RELAÇÃO AO RIO? 

 

Acho que aqui é apenas uma extensão da província. Como dedicação, como investimento 

na arte, não vejo diferença nenhuma. Tenho amigos que fazem teatro hoje em Minas e as 

questões são as mesmas daqui. 

 

Conheci o Galpão (grupo de teatro mineiro) há muitos anos. Quando mudei para o Rio, o 

grupo Galpão estava nascendo. Teuda Bara era amicíssima nossa. Teuda fazia teatro com 

Eid Ribeiro, com quem eu inaugurei o nosso teatro aqui em 1993. Fizemos uma peça da 

Hilda Hilst que era uma adaptação minha e do Eid. Não tivemos sucesso porque Hilda Hilst 

sim pode ser considerada de difícil compreensão. Fizemos um espetáculo muito bonito. Ela 

veio. Fazia quase 30 anos que ela não saia do sitio dela, mas ela veio ao Rio para ver o 

espetáculo e foi maravilhoso. 

 

Eu e Mayer fomos talvez alguns dos primeiros profissionais de teatro de Belo Horizonte. 

Já naquela época pegamos um teatro do Sesi para administrar, através de uma concorrência 

pública. As pessoas falavam “vocês são loucos, é um lugar de difícil acesso”. 
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Administramos esse teatro durante sete anos e meio e vivemos exclusivamente de teatro. 

De uma forma modesta, é claro, mas vivemos somente daquilo. Ali foi um celeiro. Foi ali 

que aprendi o que é ser um profissional de teatro. Aprendi que se você não se dedica 

exclusivamente àquilo, você não se desenvolve. Essa diferença existe. Lembro que disse 

isso a um amigo que veio para cá logo depois da gente. Ele disse que nunca se esquece 

disso. Ele disse que viria para o Rio, iria se dividir entre o teatro e a psicologia (ele é 

psicólogo) e eu respondi “você nunca vai se tornar um profissional se ficar dividido”. Ele 

acabou fazendo muitas coisas paralelas, hoje é um grande produtor na área de museus. Sei 

que muita gente tem que se dividir, mas eu sempre falo para os meninos daqui que se eles 

quiserem se tornar atores mesmo, vão ter que escolher. Porque é na profissão, no dia a dia, 

que você aprende. Toda a sua ânima está voltada àquilo, todo o seu conteúdo é para aquilo. 

Tudo te interessa na profissão. Você pega um livro e pensa se aquilo dá uma adaptação... 

Numa exposição, um quadro te inspira, te leva, por exemplo, a uma ideia de cenário... E 

assim por diante. Tudo te inspira. E assim você aprende também a fazer de tudo na 

profissão. Eu tratava aquele teatro em Belo Horizonte, como trato a minha casa, como trato 

aqui também. Outro dia veio o Paulo Betti e falou “Verinha, parabéns”. Eu vejo uma sujeira 

ali, faço ou mando fazer uma limpeza, mudo a biblioteca de lugar, mando fazer prateleiras... 

Trato daqui como trato da minha casa e não tenho a menor vergonha disso. Outro dia um 

ator chegou e falou “não é para você fazer isso” e eu disse “gente, eu varro a minha casa, 

não posso varrer aqui?”. Aqui é uma extensão da minha casa. Se uma atriz é considerada 

atriz porque ela tem simplesmente um status, então eu não sou atriz. Eu não consigo ser 

assim. Acho que um profissional de verdade faz tudo. Eu bato prego, passo camisa, faço 

tudo o que tiver que fazer. É para o espetáculo? Então eu estou dentro. Não há o menor 

problema nisso. E é isso que acho que a pessoa que vive daquilo, aprende. E aprende 

também com os fracassos.  

 

Uma pessoa que vive daquele trabalho, faz um espetáculo que é um sucesso, e sente-se 

ótimo. Depois faz um espetáculo que é um fracasso e, se ele não vive daquilo, não tem o 

menor problema. O que o sustenta não é o teatro. O fracasso para quem não vive do teatro, 

pode até “bater” um pouco, mas não muda a vida dele. O fracasso para quem vive de teatro, 

mexe com tudo porque, entre outras coisas, mexe com o orçamento da pessoa.  
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Lembro-me muito de uma fala do Helio Ary que uma vez me disse “Vera, hoje eu tenho o 

meu apartamento, porque trabalhei muitos anos no ‘Viva o Gordo’. Eu sei que sou um ator 

de teatro e, como vivo de teatro, sou um ator avulso que chamam aqui ou ali para um 

trabalho. Durante esse período em que fiz televisão sem parar, comprei meu apartamento 

e fiz uma reserva para que eu pudesse ficar livre para fazer todos os teatros, pois eu sei que 

não é toda peça que é sucesso”. A gente sabe que no teatro a gente tem muito mais fracassos 

do que sucessos. É difícil mesmo e essa dificuldade faz parte. 

 

Não sei o que é que faz uma peça ser sucesso. Parece que é uma conjunção de coisas. 

Algumas vezes parece que não é aquilo que o público quer ver. Algumas peças convergem 

para o sucesso e outras convergem para não acontecer ou, simplesmente, não convergem. 

Não sei o que faz um sucesso. Estou nesta profissão desde 1970 e até hoje não sei dizer, ao 

certo, o que faz um sucesso. 

 

Quando me mudei para o Rio, percebi que aqui o cenário é o mesmo. A diferença é que 

aqui a profissão existe, mas as dificuldades são as mesmas. Minas é mais provinciana, em 

certo sentido. Aqui, quando eu digo que sou atriz, as pessoas dizem “ah, que ótimo”. Em 

Belo Horizonte, quando eu falava que era atriz, as pessoas queriam saber “em que teatro 

você trabalha?”. As pessoas não entendiam a profissão como autônoma. Elas achavam que 

você precisava necessariamente ser contratada de algum teatro. Havia um estranhamento 

no ar quando eu dizia que era atriz. E eu era somente atriz. Aqui não, aqui você pode dizer, 

como em São Paulo, que você é atriz e pronto. A profissão existe. Há também, como lá, a 

vinculação com a televisão. É normal você se dizer atriz e a pessoa perguntar que novela 

você já fez. Aliás, outro dia dei uma resposta muito atrevida para uma mulher. A pessoa 

me foi apresentada no momento em que eu estava fazendo a produção do figurino da peça 

“O Tempo e os Conways” e a figurinista (que é uma pessoa fantástica) me apresentou a 

duas senhoras, dizendo que eu era atriz e que estava dirigindo uma peça maravilhosa e elas 

me perguntaram “com quem?” e eu respondi “com atores” (risos). O que eu ia falar? Não 

gosto que me façam esse tipo de pergunta. Por que eu devo dizer com quem é? Depende 

disso para uma pessoa ir a uma peça? 
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NA VERDADE O QUE NOS FALTA É UMA EDUCAÇÃO PARA A CULTURA 

QUE AS PESSOAS REALMENTE NÃO TÊM. É UMA LUTA SEMPRE. DOU 

AULAS EM SALAS DE 80 ALUNOS EM MÉDIA, EM GRADUAÇÃO NA ÁREA 

DE COMUNICAÇÃO. SE EU PERGUNTAR “QUEM JÁ FOI AO TEATRO?”, UM 

RETORNO QUE CONSIDERO POSITIVO É QUANDO TRÊS OU QUATRO 

PESSOAS DIZEM QUE SIM, JÁ FORAM. 

 

Tanto é que o público de teatro hoje é mais velho. Os jovens não vão mais ao teatro. Veja 

aqui na nossa peça... Você encontra pessoas de 30 anos pra cima. 

 

O teatro, quando comecei, era o contrário. Era um espaço de jovens. Raramente você tinha 

uma pessoa de 60 anos na plateia. Era até 35 anos mais ou menos. 

  

O TEATRO É UM ESPAÇO POLÍTICO, NÃO É? 

 

Sim, acho inclusive que o teatro de resistência, que é aquele teatro que se fez de 1965 até 

quando a gente saiu da ditadura, tinha uma resposta dos jovens também por isso. O jovem 

tem uma necessidade de ir contra. É da essência do jovem ir contra tudo o que está 

estabelecido. 

 

Mas hoje no Brasil a desinformação é tamanha que impressiona. Há 12 anos lancei um 

Ciclo de Leituras que acontece aqui todas as segundas-feiras. Quando lancei o projeto, a 

proposta era apenas para jovens autores brasileiros. Depois de três meses, percebi que para 

termos público, eu precisava abrir para autores consagrados também. Depois percebi que 

deveria abrir para tudo e para todos os dramaturgos do mundo, assim teríamos um ciclo 

mais diversificado. Foi o que aconteceu. Com isso comecei a receber propostas de temas 

para trabalhar nos ciclos. Teve um ano em que a Cristina Pereira quis fazer todas as peças 

de Lorca (Federico Garcia Lorca) e isso resultou no trabalho que ela apresentou lindamente 

aqui na Casa (“Dona Rosita”). Teve uma jornalista que queria me entrevistar para falar 

sobre o projeto. No final da entrevista ela me perguntou “E o Lorca vem?”. Eu falei 

“querida, o Lorca morreu assassinado na Ditadura de Franco”. Ela me perguntou se o Lorca 
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vinha?! Para você ver o nível de desinformação. Ela é uma jornalista. Essas pessoas estão 

no mercado.  

 

A desinformação é de quem não vai, mas é também de quem faz. O jornalista que vai fazer 

uma matéria, não sabe tudo. Ninguém sabe tudo de ninguém, mas o mínimo que eu tenho 

que fazer é um levantamento prévio sobre o que vai ser falado. Basta colocar o nome do 

Lorca em qualquer lugar que você verá que esse homem morreu. Como me pergunta se ele 

vem ao espetáculo? E a gente que está dando a entrevista, fica com vergonha... Eu pensei 

“como é que eu vou falar para a coitadinha que o Lorca morreu há muitos anos?”. 

 

HÁ TAMBÉM UM ESPAÇO DE DESENCONTRO, DE EMBATE NO CAMPO DO 

TEATRO COM RELAÇÃO A UM TEATRO MAIS TRADICIONAL E O 

CHAMADO TEATRO MUSICAL HOJE. ANTES EU ACHAVA QUE ERA UM 

ESPAÇO DE “RESISTÊNCIA” AO TEATRO MUSICAL, MUITAS VEZES 

CHAMADO DE COMERCIAL E NEGADO COMO ARTE. ATUALMENTE VEJO 

UMA FALA DO PROFISSIONAL DE MUSICAL DIZENDO QUE O 

TRADICIONAL NÃO É ARTE PORQUE NÃO TEM MERCADO. O PRÓPRIO 

CLAUDIO BOTELHO ANDOU PUBLICANDO, NUMA REDE SOCIAL UMA 

FALA A RESPEITO DISSO E CRITICANDO O TEATRO FEITO NA PRAÇA 

ROOSEVELT, EM SÃO PAULO, O QUE GEROU UM GRANDE DESCONFORTO 

NA ÁREA. COMO VOCÊ VÊ ISSO TUDO? 

 

Eu adoro a Praça Roosevelt. Tem um teatro ali que achei encantador, o Parlapatões. 

Gostaria de ver minha peça lá. É um resgate que eles fizeram ali na Praça né? Um espaço 

de teatro de qualidade. Botelho é polêmico, mas ele é muito querido. Ele adora a polêmica 

e nem tudo é verdade, o importante para ele é gerar discussão. 

 

Acho muito curioso quando vejo um ator dizer que não gosta de musical, porque o ator 

está interpretando algo e de repente ele canta. Acho tão estranho quando vejo um ator 

falando isso... Adoro musicais. Acho que é o contrário do que as pessoas pensam. O teatro 

musical tem uma liberdade maravilhosa e é até falta de imaginação não entender isso. No 
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contexto do musical, às vezes uma pessoa está aqui falando alguma coisa e a música que 

entra é capaz de sintetizar e resolver a cena. A questão é que o teatro musical precisa antes 

de tudo de uma boa dramaturgia e de uma boa música, como foi, por exemplo, “Um 

Violinista no Telhado”. Quando a música resolve a situação dramática, é lindo, é poético, 

como é o filme “A Noviça Rebelde”. O teatro musical é bom, como é bom o teatro falado 

também. Mas tem muito musical ruim, como tem muito teatro falado também ruim. 

 

Uma vez sai de casa para ver uma peça, fui, voltei e quando entrei em casa, falei “Nossa 

Senhora, sete horas de peça é fogo”. E o Mayer olhou no relógio e falou: “Como sete 

horas?!”. Eu falei “sete horas porque era muito ruim Zé Mayer. Parecia que não acabava 

mais, parecia que realmente tinha sete horas”... A peça ruim parece que não terá fim. Em 

compensação, já vi um espetáculo do Zé Celso (José Celso Martinez Correia) de sete horas 

de duração, em pé, aqui no Parque Lage e achei fantástico. Não cansei. Foi tudo lindo! Era 

o Hamlet do Zé Celso. Nem tudo o que ele faz eu gosto, porque descobri que tenho medo 

dele, mas é um teatro fantástico. Fui uma vez com a Renée de Vielmond ver “As Bacantes” 

do Zé Celso, no Teatro Oficina. Ela falou para a gente sentar lá em cima. Sentamos na 

última fileira, graças a Deus. Na primeira fila, lá embaixo, estavam Caetano Veloso e 

Regina Casé e eu pensei “não vai dar boa coisa”. Foi o dia em que o Zé Celso tirou a roupa 

do Caetano no palco. Eu tenho medo porque não sei o que pode acontecer, mas ele é uma 

das figuras mais importantes, sem dúvida, do teatro brasileiro. E eu gosto. 

 

E gosto também de musical. Por que não gostaria de musical? Eu adoro. E, se não é bom, 

falo que não é bom. Quando é, vejo duas ou três vezes. Mayer vai fazer agora um que é 

deslumbrante. É o primeiro musical do Cole Porter a ser montado aqui. É a peça “Kiss Me 

Kate”, que é um teatro dentro do teatro. É muito lindo! Claudio Botelho é um grande 

versionista. Em nosso espetáculo (“O Tempo e os Conways”), duas canções são versões 

dele. E ele fez isso da noite para o dia. É um espetáculo. 
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04. ENTREVISTA COM HENILTON MENEZES, REALIZADA PELA AUTORA 

EM 19 DE JULHO DE 2013, EM BRASÍLIA/DF – MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

COMO VOCÊ ANALISA O CENÁRIO CULTURAL HOJE E O QUE MUDOU A 

PARTIR DO GOVERNO LULA E DA ADMINISTRAÇÃO DA CULTURA 

PROPOSTA POR GILBERTO GIL? 

 

Falando especificamente do papel das leis de incentivo à cultura na esfera federal, o Lula 

trouxe com o ministro Gil um novo conceito da palavra cultura. Até 2003, a Lei Rouanet 

enxergava basicamente as belas artes, tanto é, que no texto da lei, você só vai ver como 

segmentos a música, as artes cênicas, as artes visuais... Você não vai ver, por exemplo, a 

cultura indígena. O Gil traz para dentro do Ministério da Cultura um conceito mais alargado 

de cultura e cria o que ele chama de “os três eixos”: a cultura enquanto eixo cidadão, a 

cultura enquanto eixo simbólico e a cultura enquanto eixo econômico. Isso fez com que 

várias manifestações passassem a se enxergar dentro do sistema Minc, inclusive com a 

possibilidade de obter recursos. O eixo cidadão é aquele eixo em que todos nós produzimos 

cultura a toda hora. Temos direito de produzir cultura, mesmo sem sermos artistas. O eixo 

simbólico é aquele que traz a cultura como algo que representa um território. Você se 

enxerga sempre dentro de um território específico onde vivencia costumes, tem um jeito 

de falar, de andar, de comer, de vestir, de se expressar, tudo representando simbolicamente 

a sua origem. E o eixo econômico como um eixo que representa a cultura enquanto uma 

vertente da economia brasileira, que dá lucro, possibilita emprego e forma riqueza. Quando 

isso acontece, a lei de incentivo começa a receber propostas que antes não recebia. A gente 

teve que se adaptar a esta demanda criando, por exemplo, uma tal de “artes integradas” 

para aquilo que não cabia naquelas “caixinhas” que a lei cria. Isso fez com que a demanda 

por incentivo fiscal aumentasse muito! Isso fez com que a gente saísse de um orçamento 

de trezentos e poucos milhões em 2003 para um orçamento de um bilhão e setecentos, dez 

anos depois. Às vezes as pessoas não têm esses números e acha que a Lei Rouanet ainda é 

muito pequena. Quer dizer, é claro, para a demanda, ainda é muito pequena, mas teve sim 

um crescimento significativo nos últimos anos. A gente hoje aprova em projetos três vezes 

mais do que a capacidade do mercado em absorver. Se hoje você for ver o cenário, em 
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especial Rio e São Paulo, que concentra cerca de 70% dos incentivos da Lei, você vai ver 

que a Lei Rouanet é o principal mecanismo de financiamento do que está acontecendo. Os 

principais equipamentos culturais do País usam a Lei Rouanet: museus, centros culturais, 

institutos e escolas de arte utilizam a Lei Rouanet. A maior parte dos patrimônios culturais 

recuperados neste país são recuperados através da Lei Rouanet. Quase 70% das peças de 

teatro que você for ver numa página de jornal, utilizam a Lei Rouanet. Os grandes eventos 

catalizadores de vários segmentos, como os festivais de cinema, festivais de teatro, feiras 

literárias que são eventos de convergência de vários atores de um mesmo segmento, 

utilizam a Lei Rouanet. A Lei se tornou quase que imprescindível para este mercado. Agora 

isso tem o seu viés inverso, que é o viés da não sustentabilidade dos setores e aí a lei se 

torna um pouco perversa. A produção cultural começou a ficar dependente demais desse 

incentivo. Você monta uma peça com incentivo fiscal, mas você não faz um plano de 

continuidade, onde o lucro daquela peça que foi montada com incentivo fiscal me 

possibilite a montagem da próxima, por exemplo. Esta devia ser a lógica. Mas não é isso 

que acontece. Eu vou de novo ao Governo, buscar mais recurso, para montar a minha peça 

seguinte. Isso cria um círculo vicioso preocupante. A gente está dando incentivo fiscal, 

esse incentivo fiscal está cada vez aumentando mais, mas não há um projeto de 

continuidade na ação. Pelo lado da população isso pode ser interessante, pois aumenta o 

acesso à cultura. Mas pelo lado da produção cultural, não. Aí voltamos à questão dos três 

eixos.  

 

Uma peça que tem uma estrutura onde há, por exemplo, uma demanda muito grande por 

aquela peça, teoricamente não precisaria de incentivo fiscal porque ela se sustentaria. Mas 

é muito melhor você ter incentivo fiscal e não ficar dependendo do ingresso. É melhor para 

o produtor garantir o incentivo fiscal e até colocar o ingresso mais barato, mesmo que 

aquele ingresso não se pague, mas ele já está pago.  

 

É o que aconteceu recentemente com o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil é um caso bem 

emblemático dentro do sistema. Quando a lei enxerga o Cirque, ela não enxerga o Cirque 

de Soleil, ela enxerga um circo apenas. Para a lei não interessa se é o circo de Soleil ou se 

é o circo do seu Zé lá do interior do Ceará. A lei olha para estas duas coisas que são 
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diferentes, mas olha de maneira igual e classifica de maneira igual. Só que para que a lei 

dar incentivo fiscal ao Cirque du Soleil, que é um circo teoricamente autossustentável, só 

tem sentido dar incentivo se for para baixar o preço. É o que teria acontecido no primeiro 

momento. Como houve uma polêmica enorme em torno disso, o Cirque preferiu não usar 

mais a Lei Rouanet e o Bradesco, o principal patrocinador, resolveu investir sem a Lei 

Rouanet e assim eles podem colocar ingressos a R$ 500,00 ou R$ 800,00. Tem quem 

compre? Tem. Tem público para isso. Para que eu inclua o incentivo fiscal dentro do 

Cirque, tenho que de alguma forma devolver isso para a sociedade, seja baixando o preço 

dos ingressos, seja destinando uma parte dos ingressos para distribuição gratuita ou 

qualquer contrapartida social que eles possam dar para justificar o incentivo fiscal. Outro 

exemplo comum seria o Rock in Rio. O Rock in Rio é outro empreendimento absolutamente 

lucrativo. Quando eles vêm em busca da Lei Rouanet, a gente só concede a Lei Rouanet se 

eles nos provarem que aquele dinheiro que estamos colocando lá, está indo para a sociedade. 

Temos que negociar com eles a contrapartida. Algumas coisas para eles são importantes 

para fazer, mas eles não têm recursos. Por exemplo, no Rock in Rio passado nós 

negociamos com eles para que eles fizessem uma campanha de doação de instrumentos e 

junto a esta campanha uma oficina de luteria. Quem participou desta oficina foi a 

comunidade do entorno. Isso faz com que eu possa negociar com o incentivo fiscal aquilo 

que muitas vezes não está nem no escopo do projeto. Então, se você olhar para o mercado, 

você vai ver que tem uma dependência da Lei Rouanet em vários setores e que estes setores 

poderiam se livrar desta dependência desde que partissem para o empreendedorismo e 

fizessem propostas sustentáveis. Eventualmente você pode até buscar patrocínio de 

empresas que querem associar sua marca àquele empreendimento. Isso também faz parte 

da sustentabilidade. Hoje eles só procuram o patrocinador se tiver Lei Rouanet. E o 

patrocinador também está viciado e você procura um apoio para um projeto e ele te 

pergunta “mas tem Lei Rouanet?”.  

 

De certa forma você promove a possibilidade de se ter, por exemplo, como hoje se tem em 

São Paulo, uma exposição sobre o Renascimento com acesso gratuito para todo mundo. Se 

aquela exposição tivesse que ser trazida pelo Banco do Brasil, sem o apoio da Lei Rouanet, 

e se tivesse que pagar, o ingresso seria R$ 200,00 e teria um público muito pequeno. O 
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incentivo fiscal ali tem função social de verdade: uma exposição caríssima, que poucos 

patrocinadores teriam coragem de bancar sem incentivo fiscal. O Governo dá incentivo 

fiscal porque ele está buscando que todos possam ter acesso. Por isso as filas enormes que 

viram noite para que possam vê-la. De outra forma, não poderiam. Para nós, que somos de 

uma classe mais privilegiada, talvez pudéssemos ir até a Europa ver estas obras. Mas quem 

pode ir à Europa ver estas obras? Então, quem está lá na fila atualmente? Quem é que tem 

disponibilidade para estar lá naquela fila? Aí acontece uma coisa que é o inverso do outro. 

Enquanto no Cirque du Soleil só vai quem pode, na exposição do Renascimento só vai 

quem não pode, porque são as pessoas que não têm outra forma de ver aquelas obras que 

tem que ficar na fila para vê-las. Na última vez que estive na exposição dos Impressionistas, 

vi gente reclamando da fila e um cidadão que soube que eu era do Ministério da Cultura 

veio até mim e disse que estava certo dar acesso a todo mundo, mas que devia ter um 

período do dia que fosse pago, porque ele podia pagar. Ele dizia “porque a gente que pode 

pagar, não precisa ficar nessa fila”. Na verdade é como se ele estivesse nos pedindo para 

colocar o horário do pobre e o horário do rico. Você vê como é a divisão social e a lógica 

do pensamento, coisa que é completamente absurda...  

 

Então há essa dependência da lei por parte do mercado que, de certa forma, pode ser um 

tiro no pé. Quando nós estamos discutindo um novo mecanismo para substituir a Lei 

Rouanet e quando o Ministério instala uma nova secretaria (a Secretaria da Economia 

Criativa) dentro de sua estrutura, vai ao encontro disso, de buscar a sustentabilidade para a 

área e não deixá-la eternamente dependente do Governo.  

 

ENTÃO POR ISSO ESSA PREOCUPAÇÃO EM FORMAÇÃO TAMBÉM, QUE 

TENHO VISTO PELAS AÇÕES DE VOCÊS JUNTO AO MERCADO? 

 

Exatamente. Está tudo conectado. A gente sabe que determinadas atividades não vão 

prescindir do apoio do Governo. Provavelmente uma escola de música como o Instituto 

Bacareli em Heliópolis, por exemplo, não vai poder ser autossustentável nunca. Ali é 

preciso ação de Governo. Uma recuperação de um patrimônio histórico não é e não será 

sustentável. É preciso uma ação de Governo. O que está acontecendo na Bahia e em São 
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Luis do Maranhão, por exemplo? Como eles não podem mexer no patrimônio e não têm 

dinheiro para fazer a manutenção, eles esperam cair. Tombar, literalmente. 

 

É O QUE ACONTECE TAMBÉM NO CENTRO DE SÃO PAULO. 

 

É, é isso mesmo. Agora estamos recuperando aquela Sala Cecilia Meirelles no Rio. Não 

tem como ser recuperada se não for o dinheiro do Estado. É um trabalho caríssimo. Esse 

segmento não é mercado. O que é necessário é a gente ter um mecanismo de incentivo 

fiscal, o que a lei atual não é, que entenda coisas diferentes de forma diferente. Que 

enxergue pequeno diferente do grande. Que enxergue o investidor pequeno diferente do 

grande, porque um investidor como um Itaú ou uma Petrobrás tem muito poder de fogo. 

Mas o investidor menorzinho, o percentual dele é tão pequeno que ele não tem como 

movimentar nada, a não ser que aceite conviver que outras quarenta marcas em um projeto 

então muitas vezes ele nem aceita. Precisamos de um mecanismo de incentivo fiscal que 

não despreze o mercado e que deixe o mercado fazer com que o movimento econômico 

daquela atividade aconteça, se não você estará interferindo no processo. Caso contrário a 

gente vai chegar em situações que são um pouco “esquizofrênicas”. Por exemplo: eu quero 

fazer um projeto com o artista X. Ele tem grande visibilidade no mercado, mas esse artista 

X ganha um cachê de R$ 500 mil. A Lei Rouanet não paga cachês de R$ 500 mil, então 

não posso fazer o show daquele artista. Ao mesmo tempo, se eu fizer com aquele artista, 

terei que cobrar um ingresso alto para cobrir o custo daquele cachê. Então eu dou um 

incentivo para um determinado espetáculo que tem em seu elenco um ator global que cobra 

muito caro. O projeto é incentivado, mas não cobre o cachê dele. Terei que cobrar um 

ingresso caro para poder pagá-lo. Mas não posso cobrar caro porque, por ser um projeto 

incentivado, preciso dar acesso à população. Temos aí um problema, né? 

 

Pensando nestas questões do movimento do mercado, pensamos numa solução para regular 

preços de ingressos. Discutimos isso amplamente e publicamos agora, dia 1º de julho, uma 

instrução normativa para regular preços de ingressos. Quando você define o preço de um 

ingresso a R$ 80,00, por exemplo, para São Paulo talvez tenha público suficiente e para 

Teresina não. Se você for levar a peça a R$ 80,00 para Teresina, vai ficar vazia. Então o 
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que vamos fazer? Vamos regular. Se o projeto é incentivado, eu vou dizer que 10% tem 

que ser gratuito e distribuído para instituições que tratam de forma diversa sua relação com 

a sociedade, 10% para patrocinador ou imprensa, 30% o preço máximo será o do Vale 

Cultura que é R$ 50,00 (assim a Lei começa a enxergar o Vale Cultura também e isso é 

importante) e 50% fica livre para o mercado. Se ele for para Teresina, ele pode colocar a 

R$ 20,00 porque mais que isso talvez ele não venda. Isso regula de forma mais certa. O 

que já aconteceu antes disso é eu definir que o ingresso tinha que custar R$ 50,00, aí o cara 

vai circular pelo Brasil. Em São Paulo ele lota, em Teresina não. Mas ele não está 

preocupado, o projeto está pago. Então, se ele vislumbrar que aquilo pode ser uma fonte 

de renda, ele vai adequar o preço à realidade daquela cidade e, assim, dará o acesso. A 

gente tem experiência de peça de teatro que vai viajar e dá oito pessoas na plateia e tudo 

bem, o cara entende que o espetáculo está pago. A gente tem tentado dialogar com mercado, 

tentando entender como o mercado funciona, mas é difícil porque a gente tem uma relação 

esquizofrênica mesmo: onde coloco incentivo, cobro ingresso barato e onde tem ingresso 

barato talvez eu não me sustente, porém onde tem incentivo, a sociedade me cobra o preço 

do ingresso barato e fica uma relação sem lógica. É preciso uma mediação e essa foi a 

solução que a gente encontrou. 

 

QUANDO INICIEI A PESQUISA, COMECEI CONVERSANDO COM O 

PEQUENO PRODUTOR. UMA FALA COMUM FOI A DE QUE É PRECISO 

SEMPRE PENSAR NA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA PÚBLICA DE PROJEÇÃO 

NACIONAL PARA VIABILIZAR O PATROCÍNIO, A DIVULGAÇÃO (UMA VEZ 

QUE A IMPRENSA SÓ SE INTERESSA SE HOUVER ALGUÉM QUE JÁ TENHA 

VISIBILIDADE NO PROJETO) E O PÚBLICO QUE, EM SUA MAIORIA, 

PROCURA PELA PEÇA DO ATOR FAMOSO. ENTÃO FUI PROCURAR ESSES 

PROFISSIONAIS QUE TÊM VISIBILIDADE E ELES ME TROUXERAM OUTRA 

QUESTÃO. DISSERAM-ME QUE SIM, A VISIBILIDADE AJUDA, MAS QUE 

ELES TÊM PERCEBIDO QUE O MERCADO TEM MAIS INTERESSE NOS 

GRANDES EVENTOS DO QUE, POR EXEMPLO, NUMA PEÇA TRADICIONAL 

MESMO QUE DE UM ATOR FAMOSO. FIQUEI PENSANDO, A PARTIR DESSA 

CONVERSA, EXISTE ALGUM DADO SOBRE PORTE DE EVENTO 
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INCENTIVADO? 

 

Se você me der um parâmetro de valor, por exemplo, “quais são os projetos que captaram 

a partir de 5 milhões”, aí é possível saber. É preciso pensar nos projetos aprovados e nos 

projetos captados, o que é diferente. Estes grandes musicais, por exemplo, captam bem. E 

aí você tem razão porque, por trás de um musical, de um Rock in Rio ou de um grande 

evento como estes, há sempre uma estrutura muito azeitada de negociação. Agora mesmo 

teve, por exemplo, o BMW Jazz Festival. Até fui porque particularmente gosto muito de 

jazz. Mas aquele evento foi casado com a BMW, é obvio. Aquele projeto já parte captado. 

É claro que houve uma negociação anterior. Aquele projeto apresentado aqui no Ministério 

da Cultura pedindo “x” milhões já tem garantido da BMW esse valor. Um projeto com 

nome BMW não teria um outro patrocinador que não a própria BMW, a não ser empresas 

menores que são fornecedoras da BMW que se aliam ao projeto em função da empresa. 

Temos condição de levantar quais foram os eventos a partir de um recorte financeiro. 

 

Mas eles têm razão, hoje a gente vai ver que os grandes eventos é que captam. 

 

É, E ELES MESMOS, OS PRODUTORES DOS GRANDES EVENTOS, VÊM COM 

ESSA PREOCUPAÇÃO. ANTES UM MUSICAL TINHA OS ATORES DE 

MUSICAL. HOJE ELES MESMOS SE ALIAM À RELAÇÃO COM A PESSOA 

PÚBLICA, CHAMANDO POR EXEMPLO, UMA MARISA ORTH PARA O 

FAMILIA ADDAMS ETC. 

 

É, hoje eles têm Falabella, Claudia Raia, Marisa Orth, eles vêm na mesma toada. Não gosto 

de criticar estes musicais porque aprendi a vê-los de forma diferente. Uma vez fui fazer 

uma visita ao Cabaret, musical da Claudia Raia. Ela, de forma muito generosa, foi me 

explicar como funcionam os bastidores. Por traz daquele espetáculo como o Cabaret tem 

mais de 100 pessoas trabalhando. Ali você tem a Claudia Raia, por exemplo, na frente, mas 

você tem um monte de anônimos que têm emprego e eles pagam salários. É uma relação 

de carteira assinada. É preciso entender esse negócio. Até convidei o Chaim, que é um 

produtor de grandes musicais, para fazer uma apresentação da estrutura financeira na 
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CNIC: “como funciona financeiramente um musical?”, “como é a arquitetura de um 

orçamento de musical?”. Porque todo mundo acha que ali num musical só tem dinheiro 

incentivo e não é. É dinheiro incentivado, bilheteria, patrocínio direto, venda de produto, 

para compor um orçamento e naquela composição se torna possível pagar aquela 

quantidade enorme de gente. A gente, quando vai analisar um projeto aqui, há uma 

tendência, da banca que analisa os projetos, da comissão nacional de pensar “se está tudo 

pago, então o ingresso pode ser R$ 5,00”. Mas não está tudo pago. Eu até tenho orientado 

que quando eles fazem o orçamento, tragam o orçamento todo para que a gente possa 

enxergar. O Rock in Rio faz isso. Ele nos apresenta o orçamento todo, por exemplo, de 

R$ 70 milhões e pede R$ 3 milhões. Quando eu enxergo 3 em cima de 70, a minha 

contrapartida de Governo tem que ser em cima do 3 e não do 70. É a mesma coisa dos 

musicais. Se um musical traz para mim um orçamento cheio e ele diz “desse orçamento eu 

quero de incentivo fiscal X%”. Aí eu vou enxergar direto. Agora se eu só coloco na despesa 

aquilo que eu estou pedindo, a tendência é achar que então está 100%. Aí, nessa lógica, o 

ingresso tem que ser de graça. Mas não é assim. Existe uma composição de preços que é 

muito complexa aí e a gente precisa começar a enxergar isso. A gente precisa enxergar esse 

mercado pois aquilo gera uma massa de empregos que é muito grande. Um projeto como 

esse gera emprego para aquele que produz a camisa, para o outro que produz a xicara, outro 

que produz chaveiro, a costureira, enfim, isso tudo não está na Lei Rouanet, mas está 

gerando emprego em função do projeto cultural. Você tem uma série de coisas para uma 

peça que nem aparecem no projeto. O incentivo é quase uma ajuda a uma parte. Acredito 

que este setor um dia vai preferir não ter incentivo fiscal, porque incentivo fiscal complica 

a vida deles, a prestação de contas é complexa, eles ficam no foco da mídia... Enfim... Teve 

uma vez que um produtor da “Disney on Ice” (acho que era Time For Fun) que veio até 

mim, sentou aqui nessa mesa e abriu o orçamento dele. Era uma “merreca” o que eles 

queriam através de incentivo fiscal. Eu disse “Cara, sai dessa. Vai ficar lá “Ministério da 

Cultura apresenta” e vai todo mundo dizer que seu ingresso é caro e coisas do tipo. Não 

justifica o uso da Lei”. Ele me disse “Rapaz, você tem razão”. Se ele consegue sobreviver 

sem a Lei, para que ele vai querer essa relação complexa? Uma vez eu vi uma palestra em 

que um funcionário do TCU falando sobre a relação Estado e sociedade, ele dizia “se a 

sociedade soubesse o quanto é complexo se relacionar com o Estado, ela não se 
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relacionava”. Um projeto incentivado pode ter, daqui a dez anos, alguém te questionando. 

Tem coisa que não compensa isso. Pega um projeto da Claudia Raia que ela faça agora. 

Daqui a dez anos alguém pode querer saber por que você gastou esse ou aquele item. É por 

isso que essa história é um pouco esquizofrênica. Você precisa, mas precisa dar 

contrapartida e essa contrapartida atrapalha ser auto sustentável. 

 

Isso que você falou é verdade mesmo. Os grandes eventos levam o maior montante. São, 

se não me engano, 3% dos proponentes que levam 30% dos recursos. 

 

NESSA PALESTRA QUE VOCÊ MINISTROU EM SÃO PAULO, VOCÊ TROUXE 

ESSES NÚMEROS. 

 

Sim, porque você tem grandes captadores que têm grande poder de fogo. Você pega o 

Instituto Cultural Itaú que tem um Banco Itaú atrás... 

 

ENTÃO, SE PENSARMOS QUE ESSAS GRANDES CAPTADORAS ESTÃO 

ESTABELECIDAS EM SÃO PAULO, COMO FICA PENSAR AS QUESTÕES 

RELATIVAS À DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS? 

 

A gente só vai conseguir fazer isso quando tivermos um mecanismo que enxergue os 

diferentes de forma diferente. Se a gente não tiver, vai estar concentrado no Rio e em São 

Paulo não por causa da lei, mas porque o país é concentrado. As empresas que pagam 

imposto por lucro real estão quase todas lá. O PIB brasileiro está em São Paulo. São Paulo 

hoje leva 40% da Lei Rouanet. Esses dias a gente descobriu que as empresas que pagam 

imposto por Lucro Real em Sergipe, estavam investindo em São Paulo, especificamente 

nos globais. O problema está aí... Eu chego para o empresário e digo “se você investir no 

Cirque du Soleil, você terá 100% de renúncia. Se investir em um pequeno circo de 

Pernambuco, você terá 100% de renúncia”. Claro que ele vai escolher o Cirque du Soleil. 

A questão é que nós precisamos de um mecanismo que para poder distribuir de forma mais 

equilibrada, promova a possibilidade de eu ter mais atratividade para o empresário em 

regiões mais carentes, porque somente pela sedução da visibilidade de marca, eu não vou 
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conseguir. Eu tenho que falar a linguagem que o empresário fala, que é grana. Então eu 

tenho que dizer para o empresário o seguinte: “se você quer investir na Avenida Paulista, 

ok, então você tem 50% de renúncia. Se você for para o interior do Piauí, você tem 100%”. 

Aí eu começo a falar a linguagem dele, porque ele pode enxergar aquele outro território 

como mais vantajoso financeiramente ou pode achar que não e dizer “não, eu quero bancar 

do meu dinheiro em São Paulo”. Aí, o que eu estou fazendo? Estimulando que mais 

dinheiro entre na cultura sem ser incentivado, por exemplo, porque o cara pode não querer 

ir para o Piauí também. Se você tiver uma empresa que não atue fora de São Paulo, para 

que ele quer ir para o Piauí? Mas aí, para ele atuar em São Paulo, como é uma região com 

vários privilégios, ele teria que bancar do bolso dele uma parte. Mas a lei atual não me 

permite fazer isso. Do mesmo jeito que a lei não me permite tratar um proponente lá de 

Belém diferente de um proponente como a Time For Fun. Para a lei essas duas pessoas são 

iguais. Resultado: a Time For Fun tem uma estrutura enorme de captação, de prestação de 

contas, porque ele precisa estar totalmente correto para apresentar outro projeto. O cara lá 

de Belém ou de Manaus não vai ter essa mesma estrutura, então tenho que ter um 

mecanismo para eles que seja diferente do que eu tenho para um grande proponente e essa 

lei atual não permite. É o mesmo caso com o patrocinador. Eu preciso ter uma lei que 

enxergue o patrocinador que está fora deste centro financeiro de forma diferente, 

aumentando o percentual de renúncia para o empresário pequeno para que ele consiga 

apoiar alguma coisa no entorno da cidade dele, se não ele não consegue fazer. Na hora em 

que ele calcula o que pode dar, ele vê que pode dar R$ 80,00. Vai fazer o que com 

R$ 80,00? Eu tenho que ter a possibilidade de enxergar este País como ele é, ou seja, 

diferente. O que a gente busca para poder descentralizar? A gente nunca vai chegar a dizer 

“vai mais dinheiro para Manaus do que para São Paulo”. Não. Não vai. A gente precisa ter 

uma distribuição mais equilibrada, mais justa. A gente só vai conseguir fazer isso quando 

tivermos no mecanismo a possibilidade de criar incentivos diferentes para regiões 

diferentes, para proponentes diferentes, para patrocinadores diferentes, para ações 

diferentes. Aí eu posso começar a dizer que um festival de cinema em Teresina, precisa ser 

mais incentivado do que um festival de cinema no Conjunto Nacional (na Avenida Paulista), 

porque na Avenida Paulista já se realiza sozinho. Em outros locais tem questões diversas, 

por exemplo, o deslocamento. Eu vou para Boa Vista, em Roraima, lançar pela primeira 
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vez um edital pela Lei Rouanet, exclusivo para a região da Amazônia. Vamos levar, através 

desse edital, 5 milhões para projetos que atendam à região da Amazônia. Porém, preciso ir 

lá para lançar o edital e é uma dificuldade incrível chegar, pois só há um voo e num valor 

de R$ 1800,00. Então até isso é uma dificuldade a mais para eles. É isso que eles chamam 

de custo amazônico. Tudo é mais caro. Circular uma peça de teatro pela Amazônia é muito 

caro, envolve barco, envolve mil coisas. É diferente de circular uma peça entre Rio e São 

Paulo. Isso tudo torna as regiões diferentes. E, se as regiões são diferentes, os mecanismos 

deveriam enxergar elas de forma diferente. Aí a gente consegue distribuir de forma mais 

justa. Se uma empresa atua em várias regiões, que a parte de imposto de renda dela esteja 

distribuída por estas regiões. Assim, se eu tenho uma Petrobrás que atua em todo o País, o 

pedacinho do imposto de renda da Petrobrás, referente a Roraima, devia ir para Roraima. 

Mas a lei atual não obriga fazer isso. 

 

E É ISSO QUE VEM SENDO PENSADO QUANDO SE DISCUTE A 

PROCULTURA? 

 

Sim. A Procultura acaba com as caixinhas de artes cênicas, artes plásticas, pois não 

classifica mais um projeto assim e passa a classificar com pontuação em relação a uma 

série de coisas: o projeto circula em mais de uma região? O projeto vem de uma região 

remota? O projeto dá acessibilidade, tem ingresso gratuito, não tem? Quer dizer: “eu sou 

obrigado a colocar o ingresso gratuito?”. Não, mas, se você colocar, você terá mais 

pontuação e terá uma renúncia maior. Uma série de características de um projeto te dará 

uma pontuação e essa pontuação irá dizer que você tem “X”% de renúncia. Se você quer 

chegar nos 100%, vai ter que fazer o seu projeto de um jeito que atinja os 100%. A gente 

tem usado o aprendizado dos 22 anos de lei para criar um mecanismo mais moderno porque, 

se não, você vai trocar seis por meia dúzia. Claro que quando você fala sobre uma proposta 

dessa em público, é sempre uma polêmica. Você tem um cesto de dinheiro que você tem 

que distribuir melhor. Para distribuir melhor, alguém tem que perder, não há outra forma. 

Eu tenho 80% concentrado em dois Estados, eu preciso descentralizar isso. Quem vai 

perder? Rio e São Paulo. 
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A lei é muito injusta, ela é perversa porque ela trata alguns artistas melhor do que outros 

artistas da forma que ela está hoje. Exemplo: apresenta-se um projeto “fuleiro” de artes 

cênicas para o Ministério da Cultura e eu sou obrigado a dar 100% de renúncia porque ele 

é artes cênicas. Aí, se o projeto é muito bom, mas é de música popular, por melhor que seja, 

só vai pegar 30% de renúncia. Isso não é justo. Mas, quando você fala sobre mudança, os 

setores que têm 100% não querem mexer na lei. O deputado Pedro Eugênio, que é o relator 

do projeto, me disse uma vez que recebeu ligações do pessoal de teatro do Rio e de São 

Paulo, dizendo que a SEFIC está ajustando demais na Lei Rouanet e pedindo para não 

mexer mais não. Aí eu disse “é claro deputado, para eles está bom demais”. 

 

EU DIRIA: PARA MEIA DUZIA DELES. 

 

Sim, para meia dúzia deles. E para que a gente possa distribuir melhor esse recurso, 

precisamos ter um mecanismo melhor, não esse. Eventualmente a gente tem até respondido 

aos órgãos de controle, pois na lei há um texto que diz que “a divisão de recursos se dará 

de forma desconcentrada”. Aí, quando eles veem a concentração, eles dizem “mas precisa 

ser desconcentrado” e eu digo “mas como? Como eu desconcentro se a lei é 

concentradora?”. A própria lei tem uma esquizofrenia. Ela diz que é para desconcentrar, 

está escrito, mas ela concentra, pois a metodologia é concentradora. 

 

É E ESSA LEI, COMO A GENTE TEM HOJE, ACABA TRATANDO A CULTURA 

COMO MARKETING E PONTO PORQUE É ISSO QUE ELA ACABA VIRANDO 

NO MERCADO, UMA ESTRATÉGIA DE MARKETING. 

 

É, ela é um jogo de sedução. Na verdade você tem que ter um produto que seduza o 

empresário. A lei não está errada. É o uso da lei o problema. Ela foi criada em cima de um 

tripé: o incentivo fiscal, o Fundo Nacional de Cultura e o FICART, que são os fundos de 

investimento. O incentivo fiscal não está errado. Ele foi criado com essa lógica de criar um 

bom produto que atraia o empresário. O Fundo deveria ir para o projeto que não atrai o 

empresário, mas que é necessário. Aquilo que é importante para a cultura, mas não seduz 

o empresário, teria que estar no Fundo. Por exemplo, uma escola de música. O empresário 
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não vai patrocinar uma escola de música porque talvez só quem veja a marca dele seja o 

estudante de música que tem que ir pra dentro da escola para ver a marca. O Fundo então 

deveria ir para essas ações ou para essas regiões que não têm atratividade para o empresário. 

Já os fundos de investimento, que seriam a terceira perna, seriam para os musicais e os 

grandes projetos que têm condição de sobreviver. Você quer fazer um musical, procuraria 

o FICART [Fundo de Investimento Cultural e Artístico], pegava uma grana emprestada e 

realizava. 

 

NUNCA OUVIMOS FALAR SOBRE O USO DO FICART. É O QUE MENOS 

FUNCIONOU DOS TRÊS MECANISMOS? 

 

Ele não funciona. Ele é um natimorto, porque se deu 100% para o incentivo fiscal, 100% 

para o Fundo e nada para o FICART. O FICART seria construído com o dinheiro do 

imposto de renda, mas não funciona. Não havia dinheiro do imposto de renda pra ele. No 

Procultura o FICART terá 50% de incentivo. A ideia é que o empresário pode querer 

colocar no fundo porque aquele fundo pode dar dinheiro inclusive, porque é um fundo de 

investimento. Você quer fazer um show do Chico Buarque, provavelmente você venderá 

os ingressos dele seis meses antes de Ele acontecer. Mas eu não tenho capital para contratar 

um show do Chico e eu preciso de capital. Aí eu vou no FICART, tiro o dinheiro, faço uso 

dele e depois eu pago o FICART, com juro subsidiado, menor do que de banco e tal. Quem 

construiu a lei, a construiu de forma inteligente, mas o que aconteceu? O FICART nunca 

foi implantado, o Fundo Nacional de Cultura sempre teve orçamento nanico, o incentivo 

fiscal é o que sobrou. Foi todo mundo pra ele. E, como o orçamento do incentivo é feito na 

lei de diretrizes orçamentárias olhando para trás a partir da demanda, ele vem crescendo 

em progressão geométrica, porque está todo mundo no mesmo lugar. Se eu tenho um 

incentivo de 1 bilhão e 700 milhões, eu tenho um Fundo Nacional de Cultura que era de 

260 e foi cortado para 190 milhões e eu não consigo fazer essa compensação. 

 

A gente aprova, mas esses projetos que são de excelência, muitas vezes não conseguem 

captar. O cara quer fazer a recuperação do patrimônio histórico da Serra da Capivara no 

sul do Piauí. Quem vai querer colocar a marca na Serra da Capivara?! Mas tem que fazer. 
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Teria que ser pelo Fundo, mas o Fundo não tem grana. No novo mecanismo a gente precisa 

equilibrar estas três coisas. A gente precisa ter um incentivo inteligente que olhe para o 

mercado de forma inteligente. A gente tem que ter um Fundo robusto, com mais grana e 

um FICART viável, que os bancos também se interessem em operá-lo. É como um fundo 

de investimento. Eu posso querer colocar dinheiro no fundo que vai fazer um show da 

Daniela Mercury, porque eu sei que aquele fundo vai dar dinheiro. Vou lá e aporto uma 

grana, como um negócio. Se a gente conseguir ter estes três mecanismos dialogando entre 

si, a gente consegue ter um sistema de financiamento da cultura adequado, que vai enxergar 

o mercado. 

 

E O FICART SERÁ O QUE RESPONDERÁ MAIS PELO MERCADO? 

 

Exatamente. Porque há também uma dificuldade dos bancos em entender esse mercado. A 

Secretaria da Economia Criativa está percebendo e vendo isso agora. Até mesmo os bancos 

oficiais não conseguem perceber as potencialidades deste mercado. Se você chegar em um 

banco para pedir dinheiro emprestado para fazer um show, eles não vão emprestar. Vão 

dizer “você está doida, é?”. Por quê? Porque o banco fala de garantia e na cultura o cara 

não tem garantia. O banco fica com medo de emprestar porque pensa “e se esse negócio 

não vender?”. Se eu tiver o FICART colocado lá dentro, será diferente porque não é 

dinheiro do banco, o banco apenas opera, mas o dinheiro é do Governo. Aí o banco 

empresta, porque não é dinheiro dele, não é risco dele, é risco dos investidores. Então há 

também essa dificuldade do diálogo do mundo cultural com o segmento bancário. Isso tem 

sido uma preocupação da Secretaria de Economia Criativa no momento. Você não 

consegue fazer com que um gerente de banco enxergue um empreendimento cultural como 

ele enxerga um empreendimento agrícola, mas na verdade essas áreas têm o mesmo risco. 

Se você vai plantar arroz e dá uma tempestade e alaga tudo, o governo interfere porque a 

safra não deu certo. E todo mundo acha isso normal. Perdi a plantação de café, todinha 

porque deu uma enchente lá, por exemplo. Quem plantou café não vai poder pagar os 

bancos. Aí entra o governo e vai negociar essa dívida e ajudá-los a resolver o problema. É 

a mesma coisa de um show. O risco é o mesmo. Mas como existe um pouco de 

“entretenimento” no show que não está no arroz, não existe confiança no negócio. É preciso 
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entender que o show é negócio também. Uma das dificuldades que se tem diz respeito aos 

números da cultura. Existe um grupo que se reúne todo mês no Rio de Janeiro para criar a 

conta satélite da cultura. Essa conta é um mecanismo que os órgãos de governo têm para 

medir o PIB daquele setor. Todo setor tem. Na indústria de carro, por exemplo, está na 

conta satélite deles desde o couro, ou o boi que mataram para tirar o couro que fará a capa 

dos bancos do carro, até a produção e comercialização final do carro. Na cultura a gente 

não tem esses dados. Você imagina o seguinte: para fazer o carnaval de Olinda, o que 

envolve esse evento? Primeiro, todos os hotéis ficam lotados e isso não vai para a conta da 

cultura, vai para o turismo. Depois, vende cerveja que só vendo. Isso não vai para a conta 

da cultura, vai para a Indústria. É tanta cerveja que se vende que eles fazem até lata especial 

para o carnaval de Olinda. Mas não vai pra nossa conta. Numa escola de samba do Rio de 

Janeiro, por exemplo... Todo aquele arsenal de tecido, costureiras, isopor etc., não vai para 

a nossa conta. Então é necessário que se crie uma conta satélite da cultura para que se diga 

“o que a cultura movimenta de dinheiro?” para, entre outras coisas, tirar essa visão que o 

empresário tem de que a cultura é só o show. Para o show acontecer tem todo um 

movimento de mercado: quem produziu a iluminação? Quem forneceu aqueles 

equipamentos para aquela luz diferente? Onde está a conta disso? Está na indústria. Até a 

iluminação do teatro não entra na nossa conta, porque não temos essa tal de conta satélite 

que é um mecanismo um pouco complexo de fazer, pois você precisa sair pinçando item 

por item que envolve e movimenta uma produção na cultura, é quase um cálculo matricial. 

Quer dizer, a indústria que produz a luz de teatro está no campo da indústria, mas, se não 

tiver o teatro, não há a produção disso. É preciso entender essas relações. 

 

Veja como a coisa é complexa: você compra um aparelho de DVD. Para que você quer um 

aparelho de DVD, se não tiver um DVD para passar ali? O DVD é produto da cultura. Para 

que eu compro um aparelho de DVD se não for para assistir a filmes, shows, etc.? Aquele 

aparelho não faz nada sozinho, se não tiver o DVD para tocar ali. Mas essa conta é da 

indústria. Eu instalo um equipamento de som enorme no carro. Se eu não tiver música para 

tocar, esse equipamento não serve para nada. É muito complexa essa história porque a 

cultura sempre foi tratada como algo pontual, mas não se entende a cadeia. Esse é o papel 

da Secretaria da Economia Criativa: entender a cadeia. Por exemplo, a cadeia das festas 
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brasileiras envolve uma estrutura gigante. O bumba-meu-boi, o São João do Nordeste... 

São João é cultura e movimenta uma grana gigantesca o ano inteiro. 

 

ESSA VISÃO É INTERESSANTE PORQUE NÓS DEIXAMOS DE VER A 

CULTURA APENAS COMO ALGO SECUNDÁRIO. 

 

Exato. Que foi o aconteceu em países como a França. Quem iria para França, se não tivesse 

museus? Alguém iria até lá só ver a Torre? Por que Paris é uma das cidades mais visitadas 

do mundo? Não por causa da Torre, é por causa dos museus e das atividades culturais. 

Você vai pra Nova Iorque para quê? Para comprar bugigangas, mas para ver também a 

Broadway, os museus... E não existe Broadway, se não houver espetáculo. Isso a gente 

precisa entender. O Brasil precisa acordar pra isso. 

 

A Economia Criativa está entrando numa área muito interessante que é aquilo que eles 

chamam de atividades artísticas funcionais, que é o artesanato, o design, a arquitetura e a 

moda. São setores extremamente produtivos (tirando o artesanato que ninguém quer ser 

“pai”). Aí você vê o seguinte: para o cara fazer um gravador desses, existe um pensamento 

de um designer. Ele está presente em tudo, mas a gente não percebe. Na moda, a mesma 

coisa. Antes de escolhermos a roupa, existe alguém que criou, que pensou... O automóvel 

também. Uma vez eu tive uma dificuldade enorme de aprovar um projeto que era uma 

exposição de automóveis. Eu pensava “pô, mas automóvel?!”. A ideia da exposição era 

mostrar a evolução do design dos automóveis, como eles vieram ao longo do tempo sendo 

desenhados, não era uma exposição da GM, da Ford, ou seja lá do que for. Na verdade o 

automóvel estava ali sendo exposto, mas o que estava sendo mostrado era o design dele. E 

isso é arte pura. Alguém criou, pensou, estudou. É o que eles chamam de setores criativos 

funcionais. E a gente não enxerga estes setores. E agora começa a ter uma briga entre os 

setores criativos não funcionais (os mais tradicionais como música, teatro etc.) e os 

funcionais. Eles também têm dificuldade de entender que o cara que desenha um copo é 

um artista. Mas ele é um artista. A indústria não. Mas o cara que pensou, idealizou o design 

de um copo, é. E porque é funcional, ele é invisível. 
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ESSA FOI SEMPRE A BRIGA COM O ARTESANATO QUE ERA VISTO COMO 

ALGO MENOR, MAS O PROBLEMA É QUE ESSES CAMPOS DE QUE VOCÊ 

ESTÁ FALANDO ENVOLVEM A RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA. 

 

É exatamente. É o setor criativo. Você vai desenvolver um software, o design do software 

foi desenhado para você. Se é mais ou menos agradável é porque alguém pensou a estética 

disso pra você. Minha filha trabalha nisso nos Estados Unidos. A escolha das cores, das 

formas, tudo é um pensamento de design. Isso tudo é arte. É um exercício criativo fantástico. 

Porém como é uma arte funcional, que atende a uma indústria, passa invisível para a gente. 

Minha filha tem um campo de trabalho fantástico nos Estados Unidos porque eles 

entendem isso. Não é o programador que faz isso. É um design. É um artista. O nosso site 

aqui, o salicweb é um site de programador. Não tem isso. E é nítida a diferença. O cara faz 

o básico para funcionar. Não há um entendimento maior sobre o uso. É esse tipo de coisa 

que precisamos começar a discutir e entender por aqui. É campo de trabalho e é arte. Tudo 

isso que a gente compra, que tem um pensamento estético, é aquilo que tem uma 

capacidade de sedução diferente. Carros são todos iguais, a gente não manda abrir um 

motor para escolher um carro. A gente escolhe o carro hoje pelo design, pela experiência, 

pelo prazer proposto pela propaganda. Isso só se dá com um pensamento estético, de design. 

Uma vez vi em uma pesquisa que há mais de cem anos atrás a velocidade média no centro 

de Nova Iorque, de charrete, era de 17km por hora. Hoje, com toda a tecnologia que se tem, 

a velocidade é 10km por hora. Depois de 100 anos, se a questão fosse velocidade, era 

melhor eu andar de charrete. 
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05. ENTREVISTA COM EDUARDO MOREIRA – GRUPO GALPÃO, 

REALIZADA PELA AUTORA EM 30 DE SETEMBRO DE 2013, EM BELO 

HORIZONTE/MG. 

 

FALE UM POUCO DE SUA CARREIRA. VOCÊ COMEÇOU JÁ COM O GRUPO 

GALPÃO? COMO SE DEU O SEU TRAJETO PROFISSIONAL? 

 

Eu comecei a fazer teatro na universidade. Estudei Filosofia na UFMG e comecei a fazer 

teatro no movimento estudantil, no final da década de 70. Era ainda época da Ditadura 

Militar, o movimento estudantil tinha toda uma preocupação cultural e foi lá que tive minha 

primeira experiência em teatro. A partir dessa experiência de teatro dentro da universidade, 

comecei a participar de grupos semiamadores, o que era comum em Belo Horizonte nessa 

época. Comecei profissionalmente em 78 e vim a fundar o Grupo Galpão em 82, ou seja, 

há 31 anos. 

 

TENHO CONVERSADO COM VÁRIAS PESSOAS, INCLUSIVE NO PRÓPRIO 

MINISTÉRIO DA CULTURA. UMA DAS FALAS DO HENILTON MENEZES 

(SECRETÁRIO DE FOMENTO DO MINC) É SOBRE A NECESSIDADE DO 

ESPAÇO DA CULTURA SE PROFISSIONALIZAR E NÃO DEPENDER TANTO 

DAS LEIS DE INCENTIVO. ISSO É UMA PREOCUPAÇÃO E UMA FALA NOVA, 

MAS VEJO EM VOCÊS ESSA INDEPENDÊNCIA HÁ MUITO TEMPO. VOCÊS, 

AO QUE ME PARECE, NÃO VIVEM POR PROJETO, MAS COMPREENDEM 

QUE UM PROJETO DÁ BASE PARA UMA CONTINUIDADE. ESTOU CERTA? 

COMO VOCÊS VISLUMBRARAM ISSO? 

 

A gente tem um projeto artístico de longo prazo. A nossa própria constituição se deu como 

um projeto de longo prazo. A nossa formação não está vinculada a um projeto que a gente 

vá montar em 2014 ou em 2015. É um projeto de grupo, que envolve todo um processo de 

criação, de fomento artístico e cultural e isso está presente desde o início. O que também, 

de certa maneira, não tira a nossa vulnerabilidade né? A cultura, a arte, o teatro, ficaram 

muito vulneráveis sempre. Ninguém mais vive de bilheteria. Hoje a gente precisa de 
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patrocínios, pois os custos de produção são sempre muito altos. O Galpão vive hoje de um 

patrocínio muito bom da Petrobrás e nossa renda é aumentada pela venda de espetáculos. 

A gente consegue vender bem nossos espetáculos para prefeituras, eventos, festivais e esse 

tipo de coisa. Isso ajuda muito, mas a gente continua a se ver um pouco vulnerável diante 

destas questões. Há 50 anos atrás, as pessoas tinham a perspectiva de viver de bilheteria. 

Hoje não se tem mais isso. 

 

E O QUE MUDOU? COMO VOCÊ VÊ O CENÁRIO HOJE? 

 

As leis foram importantes porque criaram um mecanismo de financiamento à cultura 

interessante, mas elas criaram também um círculo vicioso, porque acomodou a classe 

artística numa plataforma de receber um financiamento, fazer determinado projeto e pronto. 

Há ainda a televisão que é esse veículo de massa que tomou conta do Brasil de maneira 

avassaladora. Isso afastou e retraiu muito o teatro como uma força motriz da cultura 

brasileira. As pessoas iam muito mais ao teatro. Há outros tantos fatores ainda, como a 

violência das grandes cidades que faz com que as pessoas evitem sair, há as novas mídias 

que sugerem outros tipos de relação com a arte... Enfim... Uma série de fatores. Eu vejo 

que cada vez menos se guarda essa coisa republicana, de “res pública” [do latim “coisa do 

povo”], que o Galpão procura manter. É a ideia de fazer para a cidade inteira quando se faz 

alguma coisa. Os grupos estão cada vez mais focados em um espaço determinado, um 

espaço pequeno, para uma plateia pequena, que o acompanha. São como nichos. Vejo 

acontecer isso, por exemplo, lá no Cine Horto, que é o espaço cultural do Galpão. É um 

nicho de pessoas que acompanham aquele espaço, ao contrário de quando a gente faz uma 

temporada que é para a cidade inteira e não para aquele espaço específico. Para a cidade 

inteira, dentro do que nos é possível, porque a gente tem consciência de que essas periferias 

estão muito fora desse circuito, dessa circulação, e estão entregues apenas à comunicação 

de massa mesmo. 

 

ESTE TEATRO DE GRUPO ME PARECE MAIS FORTEMENTE CONSTITUIDO 

EM MINAS GERAIS DO QUE EM SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO. 

EXISTEM GRUPOS IMPORTANTES POR LÁ, MAS LÁ ESSA RELAÇÃO 



236 

 

PARECE ESTAR MAIS DILUÍDA. VOCÊ CONCORDA COM ISSO? E SENDO 

UM GRUPO ESTABELECIDO FORA DO EIXO RIO-SÃO PAULO, VOCÊS 

PERCEBEM ALGUMA PECULIARIDADE NO ESPAÇO CULTURAL DE MINAS, 

EM RELAÇÃO A ESSE EIXO? 

 

Grupo é um coletivo que se constitui e que se propõe a um projeto de longo prazo. É claro 

que nas praças onde existe uma oferta muito grande, paradoxalmente isso dificulta esse 

tipo de empreitada. É natural que os atores sejam convidados para outros trabalhos, seja a 

televisão, o cinema, a propaganda, enfim, outros tipos de trabalho que são também 

fundamentais, porque as pessoas precisam sobreviver, né? Acho que aqui, em certo sentido, 

o que caracteriza Minas é um certo isolamento que, ao mesmo tempo que é muito ruim, 

tem um lado positivo, pois protege um pouco mais esses empreendimentos a longo prazo. 

Acho que eles são menos assediados. E talvez isso realmente seja uma característica forte 

aqui: o isolamento proporcionado, inclusive, pelas montanhas. O mineiro tem essa 

característica de ser muito pra dentro. E acho que os grupos nesse eixo Rio e São Paulo, 

que é o eixo central da cultura no Brasil, estão muito mais sujeitos ao assédio de outras 

formas de expressão e, de certa maneira, isso também é dispersivo. 

 

E VOCÊ ACHA QUE ESSA CARACTERÍSTICA CULTURAL APURADA DO 

QUE VOCÊS PRODUZEM É UMA PROPOSTA QUE SE TORNA VIÁVEL EM 

RAZÃO DESSE CENÁRIO OU ISSO SERIA UMA OUTRA BATALHA DE 

VOCÊS? 

 

Acho que tem a ver com o cenário sim. O Galpão sempre se manteve nesse eixo. Nossa 

intenção, desde a fundação, era ser um grupo de pesquisa que se propunha a buscar projetos 

desafiantes, de risco, de pesquisa estética, de estudo... Essa coisa da pesquisa está sempre 

muito presente no trabalho do grupo. Ao mesmo tempo, essa organização coletiva em que 

o coletivo se sobressai aos indivíduos como uma proposta de vivência, e até mesmo de 

sobrevivência, vem a justificar isso tudo também. A ideia era viver de teatro. Quando 

começamos, na década de 80, nosso projeto era profissional. A gente não queria ter outra 

profissão, mas queria fazer do teatro a nossa profissão e criar as melhores condições 
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possíveis para que isso pudesse acontecer. Então quando começamos fazendo teatro de rua 

(que continuamos a fazer até hoje), curiosamente foi um empreendimento que nos ajudou 

muito nessa questão econômica de sobrevivência porque existiam poucos teatros na cidade, 

a gente teria pouca possibilidade de entrar nestes teatros porque não éramos conhecidos e 

evidentemente era um mercado muito restrito. Então a gente falou “queremos fazer teatro, 

mas se não tem casa de espetáculo, vamos fazer na rua”. E há ainda outros casos específicos 

que aconteceram também como quando a gente encontrou dois diretores de um grupo de 

teatro alemão que vieram fazer uma oficina no Goethe Institute. Eles lidavam muito com 

essa questão do teatro de rua e nos instrumentalizaram para sabermos trabalhar na rua. Isso 

foi muito importante também. A gente pensou “temos que fazer um teatro que seja total”. 

Nossa ideia é que tínhamos que fazer um produto que vai para a rua, que vende para a 

associação de bairro, para a prefeitura, para uma festa, temos também que fazer peças 

infantis para termos esse público perto de nós, temos que fazer peça em teatro para 

fazermos temporada e termos bilheteria... Enfim, isso foi fundamental para a sobrevivência 

do grupo e acho que isso foi sendo construído aos poucos. Acho que o fato de a gente viver 

um pouco à parte desse mercado acaba protegendo um pouco também. Hoje os atores do 

grupo são muito conhecidos e também recebem convites para fazer projetos individuais 

fora do grupo, na medida do possível a gente tenta conciliar isso com a agenda do Galpão 

e, quando é possível isso, é lógico, é permitido a nós, atores, outros trabalhos. 

 

UMA FALA COMUM HOJE É QUE ATUALMENTE É QUASE IMPOSSÍVEL 

VOCÊ FAZER UM TEATRO QUE TENHA PÚBLICO, PATROCÍNIO E 

DIVULGAÇÃO SE VOCÊ NÃO TIVER A PREOCUPAÇÃO DE UM DIÁLOGO 

COM A MÍDIA, TRAZENDO UM ATOR CONHECIDO PARA O ELENCO, POR 

EXEMPLO. COMO VOCÊ VÊ ISSO? 

 

Acho que, a longo prazo, a questão do teatro é a qualidade. Não tenho o menor preconceito 

com a televisão. Acho que o trabalho na televisão é um trabalho difícil, que exige muito 

conhecimento e carisma por parte do ator, além do que é importante para o ator e tudo mais. 

Mas não acho que isso seja necessário. É possível você fazer um trabalho de qualidade 

estando à margem disso. O trabalho do Galpão é um exemplo disso. Acho que vai contra 
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essa opinião. Nós não somos atores de televisão, não somos pessoas reconhecidas que 

puxam o espetáculo, como a Marieta Severo ou o Marcos Nanini, por exemplo. Acho que 

o fundamental do teatro é qualidade. É claro que a gente construiu um nome nesses mais 

de 30 anos e que esse nome abre muitas portas e muitas possibilidades. Hoje quando a 

gente vai fazer uma temporada no Rio, ou em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Bahia, 

Brasília ou qualquer outro lugar, a gente leva o nome do grupo Galpão que as pessoas 

associam a um produto teatral de qualidade. Teatro é um trabalho muito árduo mesmo e 

um trabalho que percebo que cada vez mais as pessoas têm cada vez menos disposição de 

fazer. É um trabalho de médio a longo prazo, porque é uma construção que tem que ser 

feita. A gente não constrói nada do dia para a noite. Mas é claro que a visibilidade do ator 

ajuda, porém o que quero dizer é que não é regra, não é lei. Quando Renata Sorrah se 

associa a uma companhia de Curitiba (a Companhia Brasileira de Teatro), é claro que o 

nome da Renata chama a atenção para o espetáculo. Ou quando a Marieta Severo faz essa 

peça “Incêndios”, com a direção do Aderbal Freire-Filho no Teatro Poeira, atrai a atenção 

e público. Mas a peça tem que ser boa. Uma peça ruim com atores famosos não é garantia 

de sucesso. E isso independe do gênero. Você pode ter uma comédia comercial, um teatro 

de pesquisa, uma coisa de vanguarda, um musical, ou o que for, não interessa o gênero, ela 

tem que ser bem feita, porque o público não é burro, ele reconhece essa questão da 

qualidade.  

 

HÁ UMA FALA DA VERA FAJARDO QUE ACHEI MUITO INTERESSANTE 

PARA QUE EU CONSIGA FAZER ESSE RECONHECIMENTO DOS ESPAÇOS 

EM QUE ESTOU TRABALHANDO (QUE SÃO RIO, SP E MINAS) EM QUE ELA 

DIZ QUE A DIFERENÇA ENTRE MINAS E RIO PARA ELA É QUE NO RIO SE 

TEM A PROFISSÃO RECONHECIDA. NO RIO VOCÊ PODE DIZER QUE É UM 

ATOR OU UMA ATRIZ E NINGUÉM PERGUNTA “MAS O QUE MAIS VOCÊ 

FAZ?”. EXISTE ESSA PROFISSÃO. COMO VOCÊ VÊ ESSA QUESTÃO AQUI 

EM MINAS? VOCÊ CONCORDA COM ESSA FALA? 

 

Acho que sim... Ela tem razão... A coisa aqui caminhou, mas ainda há isso sim. Porém acho 

que é natural que aconteça isso né? A cultura das pessoas associa muito o teatro à televisão, 
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à telenovela. E aqui a gente está distante disso, né? Acho que o nosso trabalho aqui é de 

conseguir conquistar esse espaço e dizer que o teatro existe e que ele é importante sim. 

 

VOLTANDO À CONVERSA SOBRE AS LEIS DE INCENTIVO, QUAIS AS LEIS 

QUE VOCÊS COSTUMAM UTILIZAR? 

 

Atualmente a gente tem o Grupo Galpão e o Galpão Cine Horto, que é um espaço cultural. 

Hoje a gente está há onze anos com um patrocínio da Petrobrás. É um patrocínio que já 

criou uma dinâmica própria e nos últimos três anos a Petrobrás não tem utilizado a Lei 

Rouanet, ela tem dado dinheiro direto pra gente. Ela usa a verba dela para Lei Rouanet em 

outros projetos dela e o nosso projeto ela banca de fato. Esse ano (2013) a gente conseguiu 

1 milhão e 500 mil reais com recurso direto da Petrobrás e eles entraram com quase 700 

mil através da Lei Estadual (Minas Gerais). Já lá no Cine Horto usa-se muito mais a Lei 

Estadual do que a Lei Rouanet atualmente. Lá temos CEMIG, COPASA e UNIMED como 

patrocinadoras. 

 

E VOCÊS MESMOS ESCREVEM OS PROJETOS OU TRABALHAM COM 

CONSULTORIAS EXTERNAS? 

 

Nós acompanhamos o trabalho, né? Mas a gente tem hoje uma média de 30 funcionários. 

A gente organiza o grupo em departamento artístico, de produção, de planejamento, de 

comunicação e de gestão financeira. Para que isso tudo funcione, a gente tem funcionários 

trabalhando para o próprio grupo e atualmente são eles que desenvolvem nossos projetos. 

 

E HÁ DIFICULDADE DE LIDAR COM AS LEIS? 

 

Sim, muita! É burocrático, é difícil, são documentos que vão, que voltam, dificuldade de 

prestação de contas... É tudo muito difícil. Eu fui a um evento no Espírito Santo e vi uma 

pessoa falando sobre como mudou essa cultura do teatro no decorrer dos anos. Ela dizia 

que antigamente você queria fazer uma peça de teatro, você juntava o grupo e começava a 

ensaiar. A peça nascia assim. Hoje você senta e monta um projeto antes de mais nada para 



240 

 

ver se esse projeto acontece para daí começar a ensaiar. É uma distorção na verdade né? 

Uma peça deveria nascer do ensaio e não do projeto. 

 

As leis foram importantes. Sem dúvida é impossível você pensar na produção cultural 

brasileira sem elas nos últimos anos. Mas elas criaram essa distorção de engessar demais 

as pessoas. 

 

UMA DAS FALAS DO HENILTON MENEZES EM UMA PALESTRA SOBRE A 

NOVA LEI (A PROCULTURA) ERA SOBRE A NECESSIDADE DE PROCURAR 

ESSA DESBUROCRATIZAÇÃO PORQUE NÃO PODEMOS FAZER COM QUE 

UM PROJETO CULTURAL TENHA A SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ANALISADA IGUALMENTE A UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE 

PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE É O QUE ACONTECE HOJE. 

É PRECISO FAZER ENXERGAR AS PARTICULARIDADES DA ÁREA.  

 

E FALANDO AINDA SOBRE AS LEIS, COMO VOCÊ VÊ ESSA RELAÇÃO 

ENTRE CULTURA E MERCADO, CRIADA POR ELAS, QUANDO COLOCAM 

NAS MÃOS DA INICIATIVA PRIVADA A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO 

QUE VAI SER OU NÃO PATROCINADO E, CONSEQUENTEMENTE, DO QUE 

VAI SER, OU NÃO, VISTO COMO PRODUÇÃO CULTURAL?  

 

Acho que é preciso haver uma coisa balanceada. Acho que deve existir, sim, um pouco da 

liberdade do mercado, como é hoje, mas não pode deixar de haver uma responsabilidade 

do Estado, seja através de um Fundo, seja através de algum outro mecanismo. O Estado 

não pode se isentar da relação com a cultura. Penso hoje em novos grupos... Se não houver 

uma proteção, como se opera uma renovação da cultura brasileira? Se a gente entra numa 

coisa capitalista de liberdade total, em que só os poderosos ganham, isso se torna péssimo 

para a cultura. Acho que precisamos, sim, preservar alguma possibilidade de diálogo com 

o mercado, mas é preciso ter alternativas a isso. Eu desconfio um pouco das pessoas que 

dizem querer que tudo vá para um fundo controlado por gente que se apossa do aparelho 

do Estado porque isso na verdade é uma forma forte de controle também. A gente tem uma 



241 

 

coisa desvirtuada para um lado e que pode facilmente se desvirtuar para o outro também. 

São os dois extremos. É preciso ter um meio termo aí. O Estado precisa ser responsável, 

sim, para que possamos apoiar projetos de cunho cultural e de renovação (penso muito nas 

pessoas que estão começando, nos jovens artistas) e também apoiar projetos que são 

culturalmente fundamentais e que não são comerciais. O melhor caminho, a meu ver, é 

uma solução meio híbrida: não negar o que se tem, mas trazer o Estado para mais perto da 

relação. 

 

COMO VOCÊ VÊ A CENA TEATRAL HOJE NO BRASIL? FAZENDO UMA 

COMPARAÇÃO COM A EXPERIÊNCIA DE VOCÊS FORA DO PAÍS, O QUE 

MUDA NA RELAÇÃO COM O TEATRO LÁ FORA? 

 

O teatro caiu um pouco nessa coisa dos nichos, ele perdeu a dimensão da “rés pública”. 

De certa maneira isso criou um enfraquecimento para a área, mas ao mesmo tempo um 

fortalecimento para os grupos. É paradoxal isso. Hoje você vê vários grupos atuando em 

comunidades, em pequenos nichos e fortalecidos por estarem lá. É incrível isso... A gente 

vive uma época em que existe todo esse movimento avassalador de globalização, e isso 

cria paradoxalmente um movimento de núcleos, de pequenas comunidades isoladas que se 

fecham naquele universo. É como se a sociedade, ao mesmo tempo em que é globalizada, 

fosse totalmente fragmentada. E acho que o teatro acompanhou muito isso, né? Isso 

aconteceu de uma forma muito acentuada no teatro. E parece que, da década de 80 para cá, 

os grupos de teatro se diversificaram no sentido da atuação e hoje eles fazem mais do que 

o próprio espetáculo. Então o grupo dá curso, mantém um espaço, faz eventos e cria 

espetáculos. O próprio Galpão vive hoje nessa relação meio esquizofrênica. Você tem o 

grupo Galpão, que monta espetáculos, viaja, apresenta estes espetáculos de forma mais 

ambulante, mais cigana, correndo o mundo e tem o Galpão Cine Horto, que está mais 

voltado a uma comunidade específica de Belo Horizonte, atendendo a um determinado 

grupo de pessoas. Acho que o que aconteceu com o movimento dos grupos foi essa 

fragmentação mesmo, essa proposta de atuação em nichos. Isso tem a ver com uma questão 

histórica também. O teatro até a década de 60 era uma vanguarda, ligado ao movimento 

social do Brasil. O teatro sofreu uma perseguição muito forte dos militares e esse 
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movimento foi destroçado. Quando chegamos à década de 70, ou as pessoas saiam do 

Brasil, ou iam para a televisão, ou começaram a fazer monólogos como estrutura 

simplificada de atuação, etc. É um movimento de dispersão muito grande. E ele retorna na 

década de 80, com a reorganização da sociedade civil, quando as pessoas começam a se 

reorganizar também. Mas a tendência é um pouco perder essa dimensão da sociedade em 

geral e se voltar para pequenos grupos, comunidades, recortes da sociedade. 

 

E, quanto à diferença com relação ao espaço de fora do Brasil, diria que está essencialmente 

na educação. O grande drama do Brasil é a educação.  A questão da cultura brasileira, do 

desenvolvimento da cultura brasileira, está muito ligada à questão da educação. Se o povo 

tiver acesso à educação, tiver a educação como algo que promova a autonomia, as coisas 

podem mudar. Vejo a educação como uma ampliação de horizontes. É ela que faz as 

pessoas se interessarem pelo mundo, pelo país, pela melhora do mundo, quererem se 

informar... Essas questões básicas da cidadania é a educação que tem que trazer. Acho que 

o nosso drama é um pouco esse. Sem educação fica tudo muito difícil e isso é o que pesa 

no Brasil, pois há uma falta de formação cultural. A gente vai apresentar muitos espetáculos 

nas periferias, mas o que percebo é que a nossa ida acaba virando simplesmente um evento. 

A cultura está muito à mercê deste olhar para o evento, desta organização de eventos. 

Faltam políticas que visem uma continuidade. Não é só um evento. É algo que tenha 

continuidade que precisa ser pensado, e isso está muito ligado com a educação. Por que o 

público do teatro não aumenta, ou até mesmo diminui?  É falta de educação mesmo. O que 

as pessoas buscam no teatro, além de divertimento? Elas buscam melhorar, se emocionar, 

se educar nesse sentido intelectual, emocional, compartilhar experiências, enfim... Elas 

precisam de educação para perceberem isso. E é essa a nossa maior diferença com o público 

no exterior. 

 

VOCÊ É ATOR, DIRETOR E PRODUTOR. ISSO É UMA ESCOLHA OU VEIO A 

PARTIR DE UMA NECESSIDADE PROFISSIONAL? 

 

Necessidade, sem dúvida. Se eu pudesse somente participar da criação, seria minha 

preferência. Mas é inevitável, é o preço de ser dono do seu negócio, né? Eu não tenho 
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patrão, não tenho um produtor que me contrata. Tenho quando faço algo fora do Galpão, 

mas, no nosso caso, somos os donos do negócio e por isso temos que acompanhar as 

discussões, as decisões e os encaminhamentos.  

 

Nos primeiros anos do Galpão, a gente não tinha um patrocínio, a gente sabia que precisava 

lutar por um patrocínio que bancasse não só as atividades, mas a manutenção do grupo. E 

a gente tinha uma ilusão de que, quando conseguisse esse patrocínio para a manutenção, 

conseguiríamos nos liberar mais dessa área de produção, de organização e iríamos poder 

nos dedicar exclusivamente à questão artística. Mas é difícil isso acontecer. A gente tem 

esses funcionários contratados para isso, eles é que encaminham as coisas, mas a gente tem 

que direcionar para onde vai isso tudo. É uma necessidade, sem dúvida, mas de certa 

maneira é uma escolha também.  

 

A gente conseguiu essa estrutura desde 1994. Em 94 foi o primeiro patrocínio mais sólido 

que o Galpão conseguiu. Antes disso os patrocínios que a gente tinha eram esses para 

montagens somente. A partir de 94 a gente começa a conseguir parcerias mais sólidas não 

só para coisas eventuais, mas para um projeto do grupo. Na época a gente conseguiu 

patrocínio do Banco de Crédito Real, que é um banco que já não existe mais, depois a gente 

conseguiu a Telemig, até chegar à Petrobrás de Betim e depois alcançar a Petrobrás 

nacional, estabelecida no Rio de Janeiro. Mas são patrocínios que fogem do eventual, são 

mais sólidos porque eles bancam não só as atividades, mas toda a estrutura de manutenção 

do grupo. 

 

É AÍ QUE VOCÊS VIRAM REFERÊNCIA NESSA ÁREA, PORQUE NÃO É SÓ 

UMA QUESTÃO DE QUE NÃO SE TENHA OU SEJA DIFICIL ISSO, MAS OS 

GRUPOS GERALMENTE NÃO SE PENSAM ASSIM, NÃO CRIAM UM 

PLANEJAMENTO PARA A MANUTENÇÃO. O QUE VOCÊ VÊ MUITO É O 

PROJETO IMEDIATO. 

 

É o eventual, fica em um determinado projeto e só. Os grupos se unem eventualmente. As 

pessoas se unem em um determinado coletivo, mas estas pessoas são uma porção de 
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individualidades que estão ali eventualmente juntas para um determinado projeto. Num 

próximo projeto cada um pula para um outro canto. É a realidade, né? Não existe uma 

continuidade. E é aí que a gente se diferencia. Somos o grupo antes do indivíduo e não o 

contrário. 

 

PARA TERMINAR, PENSANDO O GRUPO ARTÍSTICO E A ESTRUTURA DE 

PRODUÇÃO, VOCÊS SÃO QUANTAS PESSAS HOJE? NO TOTAL DE TRINTA 

PESSOAS QUE VOCÊ CITOU, ESTÃO INCLUÍDOS VOCÊS, OS ATORES? 

 

Hoje somos 12 atores que são os donos do grupo. Somos uma cooperativa de atores que 

têm poder de voto. A gente tem uma reunião interna que chamamos de G12. São as pessoas 

que votam diante de qualquer decisão do grupo, seja sobre o que montar, seja sobre 

contratação de serviços de fora, seja o que for. Atualmente a gente contratou uma 

consultoria de São Paulo para pensarmos uma questão de organização do grupo. Até três 

anos atrás a gente tinha um contrato de exclusividade com a Petrobrás. A Petrobrás não 

aceitava outro parceiro. Éramos exclusivos da Petrobrás. A situação ainda não é muito 

diferente nesse quesito. Se a Petrobrás nos dá hoje dois milhões e a gente consegue um 

outro patrocínio de 400 mil, a gente não pode colocar estas duas empresas em pé de 

igualdade, precisamos apresentar esta segunda como “apoio”. É lógico isso. Mas, se a gente 

conseguir outra empresa que nos dê dois milhões, aí sim, a gente pode dividir esse espaço 

do patrocinador. Hoje é assim e o que a gente sente é que precisamos diversificar. A gente 

não pode ter uma única saída. A gente precisa criar caminhos que nos diversifiquem as 

possibilidades. Temos que ter opções para não ficar na mão se amanhã a Petrobrás resolver 

que não quer mais nos patrocinar, por exemplo. A gente precisa ter alternativas claras. Mas 

esse tipo de decisão de, por exemplo, pagar uma consultoria para analisar isso para a gente, 

é uma decisão conjunta destes doze integrantes. Aí, além disso, temos as equipes. Na 

produção temos quatro funcionários que trabalham toda a organização das turnês, das 

compras para o espetáculo, enfim, qualquer coisa de produção. Na comunicação temos três 

funcionários que cuidam da divulgação e das relações públicas. No planejamento o pessoal 

cuida de fazer os projetos. No financeiro, dos pagamentos e da prestação de contas e etc. 

Enfim, soma-se aí uma equipe de quase trinta pessoas. 
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06. ENTREVISTA COM TINA SALES, REALIZADA PELA AUTORA EM 19 DE 

OUTUBRO DE 2013, RIO DE JANEIRO/RJ. 

 

FALE UM POUCO SOBRE OS CAMINHOS QUE VOCÊ PERCORREU PARA 

CHEGAR À PRODUÇÃO DOS MUSICAIS CHARLES MOELLER E CLAUDIO 

BOTELHO? 

 

Sou formada em Engenharia de Sistemas e tenho uma pós-graduação em Engenharia 

Biomédica. Quando estava fazendo mestrado, resolvi fazer um curso com o cineasta Valter 

Lima Júnior. Sempre gostei muito de cinema, mas nunca me vi trabalhando com isso. Eu 

era muito fã de Matemática, por isso enveredei para o caminho da Engenharia. Quando eu 

fui fazer o curso com o Valter, ele me chamou para trabalhar com ele e foi assim que eu 

comecei no campo da produção. Trabalhando com o Valter, conheci milhares de pessoas 

da área de cinema até que cheguei numa pessoa chamada Karen Acioly, que é uma diretora 

de teatro infantil e foi quem me proporcionou minha primeira experiência em teatro. Por 

meio da Karen, cheguei no Charles e no Cláudio. Na verdade, eu era muito fã do trabalho 

deles. Um dia fui assistir a um musical chamado “Cole Porter” e tomei coragem, liguei 

para o Charles e me candidatei a trabalhar com ele. Perguntei se ele já tinha um assistente 

para trabalhar com ele na próxima peça. Ele falou que não e eu falei que gostaria de me 

candidatar a ser sua assistente. Enfim, começamos a trabalhar e estamos juntos até hoje. 

Isso foi em 2001. Hoje, além de trabalhar com eles, Charles e Claudio são meus grandes 

amigos. 

 

VOCÊ TEM QUANTOS ANOS DE CARREIRA E O QUE MUDOU NO 

MERCADO DE LÁ PARA CÁ? 

 

A carreira em teatro começou em 2001, com o meu encontro com o Charles e com o 

Claudio. Antes disso eu já fazia musicais com a Karen Acioly, mas eram musicais infantis, 

que usavam uma estrutura muito pequena. O primeiro grande musical em que eu trabalhei 

foi com os meninos. O musical chamava “Company”. Acho que foi um dos primeiros 

grandes musicais que contava com orquestra grande, elenco grande, tudo amplificado.  
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Sobre o que mudou de lá para cá, foram várias pequenas e grandes coisas. No quesito som 

houve um considerável avanço, porque quando a gente foi montar esse primeiro musical 

em que participei da produção com eles, nunca tínhamos feito algo parecido. Às vésperas 

da estreia chamamos uma comissão de pessoas tentar resolver o som de um grande 

espetáculo de teatro que ninguém sabia fazer no Brasil. Foram pessoas de televisão, pessoas 

de estúdio e um verdadeiro comitê para tentar solucionar os problemas que surgiram pelo 

fato de termos vários microfones ligados juntos em um mesmo palco. Era uma estrutura 

totalmente diferente de um show musical. Fazer teatro musical é totalmente diferente disso. 

Então o que mudou de lá pra cá foi basicamente a parte de tecnologia de som e luz e o 

preparo dos atores. Quando a gente começou com os musicais, era muito difícil você 

encontrar uma pessoa que fosse excelente ator e que, ao mesmo tempo, cantasse bem, por 

exemplo. Atualmente as pessoas já estão muito mais preparadas. Existia também uma 

divisão muito grande no campo da dança. Ou você era bailarino, ou era ator, ou era cantor. 

Hoje já temos profissionais com uma formação muito mais ampla. A gente já encontra 

pessoas que são incríveis como cantores, bailarinos e atores. Basicamente foi a mão de obra 

artística e técnica que mudou nestes anos. Os técnicos que trabalham em teatro musical 

foram aprendendo ao longo dos anos o seu ofício. Um “diretor de palco” de musical é 

totalmente diferente do que se estava acostumado. Ele tem que comandar uma encenação 

gigante totalmente diferente de um teatro tradicional onde não se tem uma orquestra, por 

exemplo.  

 

OS ESPETÁCULOS PRODUZIDOS POR VOCÊS SÃO CONSTANTEMENTE 

APONTADOS COMO REFERÊNCIA DE QUALIDADE. É POSSÍVEL 

VISLUMBRAR UM MERCADO DE QUALIDADE INTERNACIONAL PARA OS 

MUSICAIS PRODUZIDOS NO BRASIL? COMO VOCÊ VÊ ESSE MERCADO 

HOJE, ONTEM E AMANHÃ? 

 

Acho que o fato dos meninos terem sido convidados para dirigir o “Orfeu Negro” na 

Broadway pode exemplificar muito bem essa resposta. É um momento de reconhecimento 

de nosso trabalho. 
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A dramaturgia do musical é totalmente diferente daquilo que se faz no teatro “tradicional”. 

Ao longo dos anos nós fomos aprendendo a fazer musicais. Em nosso grupo nós não só 

montamos espetáculos internacionais (espetáculos vindos de fora). O Charles e o Cláudio 

são autores também.  

 

Somos o terceiro país consumidor de teatro musical no mundo. Isso é uma coisa muito 

significativa. Acho que a nossa velocidade de aprendizado é um diferencial. Isso é do 

brasileiro e é diferente em outras partes do mundo. O que a gente aprendeu do meio musical 

nos últimos dez anos, se estivéssemos falando de outro lugar, fora do Brasil, talvez 

demorasse bem mais. Somos “safos”, caras de pau e temos um ritmo de aprendizagem 

muito rápido. 

 

O fato de termos sido convidados para produzir o “Orfeu Negro” foi um grande presente 

que considero sermos merecedores.  

 

EM SUA OPINIÃO QUAL É A MAIOR DIFICULDADE PARA SE PRODUZIR UM 

PROJETO CULTURAL NO BRASIL ATUALMENTE? 

 

A maior dificuldade é sempre a captação. É sempre difícil você convencer uma pessoa, que 

nem sempre é capacitada para estar onde está, de que seu projeto é um projeto legal, seja 

ele um projeto comercial ou não. Em geral é. Em nosso grupo a gente não trabalha com 

projetos absolutamente comerciais. Às vezes são títulos desconhecidos da grande maioria 

dos brasileiros. Nem sempre é um musical a respeito de um ator nacional. É sempre muito 

difícil apresentarmos os nossos projetos para captação. Musical é muito caro, envolve 

muita gente, são muitos atores, músicos, técnicos, estrutura muito grande, o que faz com 

que os orçamentos sejam sempre muito altos e, sendo assim, a captação é sempre sofrida. 

 

VOCÊS TRABALHAM MUITO NO EIXO RIO-SÃO PAULO, QUANDO VOCÊS 

OLHAM O CENÁRIO CARIOCA E PAULISTA É POSSÍVEL PERCEBER 

DIFERENÇAS REGIONAIS SIGNIFICATIVAS NO MERCADO E NA RELAÇÃO 
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DO PÚBLICO COM O ESPETÁCULO? 

 

O mercado de São Paulo é uma incógnita. Nem tudo que faz sucesso no Rio, faz em São 

Paulo e vice versa. Fazer sucesso no Rio não é garantia para que o seu espetáculo funcione 

em São Paulo. A gente já teve casos de espetáculos que foram médios no Rio e muito bem 

em São Paulo e também tivemos o contrário.  

 

O que eu acho é que o público de São Paulo está habituado e mais acostumado a assistir a 

grandes produções. Talvez por causa da existência da Time for Fun e do Teatro Abril [atual 

Renault] que produzem grandes musicais que são “cópias” dos musicais de fora do Brasil. 

Talvez em São Paulo seja mais difícil de fazer que esse público se deslumbre com os 

espetáculos. Também acredito que em São Paulo o público seja um pouco mais sofisticado 

do que no Rio em relação ao nível de exigência, justamente por causa de estar habituado a 

uma certa tradição de assistir a estes grandes espetáculos. 

 

COMO VOCÊS PENSAM O DIÁLOGO ENTRE CULTURA E MERCADO 

TENDO COMO REFERÊNCIA OS ESPETÁCULOS QUE VOCÊS PRODUZEM E 

QUE MUITAS VEZES SÃO APONTADOS PELOS “TRADICIONALISTAS” 

COMO ALGO MAIS COMERCIAL E DESCONECTADO DAS PREOCUPAÇÕES 

EFETIVAMENTE CULTURAIS? 

 

Não concordo com essa visão, porque eu não acho que os nossos espetáculos sejam 

espetáculos comerciais. Muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, a gente está 

oferecendo autores, enredos e músicas que são desconhecidas do grande público. É claro, 

tem algumas exceções, mas na maioria das vezes os nossos títulos não são títulos fáceis.  

 

Podemos perceber que atualmente há um “boom” de se recriar as biografias de brasileiros 

e transformá-las em musicais. Isso, sim, é o que se pode chamar de um espetáculo 

comercial.  

 

Em nosso caso, não. A gente acabou de fazer um espetáculo chamado “Como vencer na 
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vida sem fazer força”, onde a maioria das pessoas não tinha ideia de que espetáculo era 

esse, mas quem fosse ali ia encontrar um grande letrista, um grande musicista muitas vezes 

desconhecido do grande público. Também já apresentamos títulos como “Noviça Rebelde” 

ou “O Mágico de Oz” que são absolutamente populares. Sempre buscamos a comunicação 

com o público, a fim de emocioná-los.  

 

Acho que, se a gente disser que o teatro comercial é um teatro que tem a preocupação de 

encher a sala de teatro, então tudo bem, estamos fazendo o teatro comercial. A nossa 

intenção nunca foi e nunca será fazer teatro para um público restrito. Nossa ideia é que isso 

atinja o maior número de pessoas. Porém não acho que isso possa ser classificado como 

“teatro comercial”. 

 

MUITA GENTE ACHA QUE A EXPOSIÇÃO TELEVISIVA DO ATOR FACILITA 

A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

FORA DAS TELAS. NA SUA OPINIÃO, A VISIBILIDADE ADVINDA DO ATOR 

DE TELEVISÃO AJUDA EM ALGUM MOMENTO PARA A VIABILIZAÇÃO DE 

UM PROJETO TEATRAL? E ESSA MESMA VISIBILIDADE QUE A 

TELEVISÃO PROPORCIONA FACILITA A DIVULGAÇÃO DE UM PROJETO? 

 

Ter um nome televisivo ajuda na captação e na divulgação. Isso é inegável. Mas o que 

mantém a atenção do público é um bom espetáculo. Não adianta você ter um nome 

conhecido, se você tem um espetáculo ruim. O público não engole. Por isso acredito que 

não necessitamos de um nome televisivo para encher uma sala de teatro, mas sim, esse 

nome é importante na divulgação e na captação, principalmente no processo de seduzir a 

pessoa que vai investir no seu projeto. 

 

QUAIS AS LEIS DE INCENTIVO À CULTURA QUE VOCÊS COSTUMAM 

UTILIZAR? QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS? VOCÊS 

COSTUMAM TRABALHAR DIRETAMENTE COM AS LEIS QUANDO 

NECESSITAM OU CONTRATAM ALGUM CONSULTOR QUE FAÇA ESSE 

TRABALHO? 
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Nós não contratamos nenhum consultor. Nós mesmos é que inscrevemos todos os projetos. 

As leis que a gente costuma utilizar são a Rouanet e o Proac em São Paulo. As dificuldades 

que a gente encontra são as dificuldades que qualquer pessoa que inscreva projetos 

encontra, dentre elas, o fato de ver seu orçamento muitas vezes cortado, as burocracias 

normais que dificultam a relação com a arte, a lentidão no processo de aprovação que 

demora muito, enfim, sempre os mesmos problemas de todos os que lidam com estas leis. 

 

QUAIS OS MAIORES DESAFIOS DE SE PRODUZIR UM MUSICAL NO 

BRASIL? 

 

Os maiores desafios são: primeiramente a captação porque em geral musicais são 

espetáculos caros. Segundo, o teatro como espaço físico, porque dependendo do seu 

espetáculo, ele não cabe em qualquer teatro e, quando cabe, há o problema das 

programações dos espaços. Teatros de shopping por exemplo, são verdadeiras “feiras” com 

três ou quatro espetáculos numa mesma sala. Não há musical de médio ou grande porte 

que sobreviva a esse tipo de atividade. Faltam teatros compatíveis com a necessidade física 

dos musicais. 
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07. ENTREVISTA COM DOUGLAS PICCHETTI, REALIZADA PELA AUTORA 

EM 30 DE JUNHO DE 2014, EM SÃO PAULO/SP. 

 

VAMOS COMEÇAR CONTEXTUALIZANDO SUA TRAJETÓRIA. QUERIA 

QUE VOCÊ CONTASSE UM POUCO SOBRE COMO SE TORNOU UM 

ASSESSOR DE IMPRENSA ESPECIALIZADO NA ÁREA CULTURAL E COMO 

E QUANDO SE DEU A CRIAÇÃO DA “POMBO CORREIO”? FAÇA UMA 

ANÁLISE DO MERCADO QUE VOCÊ IDENTIFICOU QUANDO SE 

ESPECIALIZOU NESSA ÁREA.  

 

Sou formado em Publicidade e Marketing, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. No 

meu último ano de faculdade, 2010, comecei como estagiário na Arteplural Comunicação, 

da assessora Fernanda Teixeira. No começo, a minha principal responsabilidade na 

empresa era escrever releases. Sempre adorei elaborar textos. Até então nunca tinha ido ao 

teatro. Minha primeira peça foi “Festa de Separação”, de um cliente da Arteplural, no 

Teatro Imprensa. 

 

Com o passar dos meses, comecei a me apaixonar pela área. Comecei a sentir que trabalhar 

com cultura era o que eu queria para o resto da vida e abracei todas as vertentes da 

assessoria. Isso porque, na faculdade, aprendia muito sobre metas, faturamentos, lucros, 

algo muito puxado para o dinheiro e odiava. A área da Publicidade também começou a me 

incomodar muito por sua agressividade. A regra é sempre vender, não interessa se isso 

engana ou ilude o consumidor.  

 

A área de assessoria é diferente. Não tem dinheiro envolvido. Você sugere o espetáculo 

para redações de jornais, TVs e rádios. Depende do jornalista avaliar se aquele “produto” 

é bom ou não para o seu espectador. É um mercado mais leve.  

 

Depois de três anos com a Arteplural, recebi uma proposta para ser assessor de imprensa 

exclusivo do musical “Forever King of Pop” que era um musical sobre o Michael Jackson, 

autorizado pela família dele. A proposta era irrecusável e eu fui. Fiquei dois meses 
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trabalhando com eles. Trouxemos o Joe Jackson (pai do Michael) para uma entrevista 

coletiva no Brasil, com mais de 150 jornalistas e, logo após, o musical foi cancelado. Até 

hoje não sei ao certo o motivo, mas me desliguei da empresa.  

 

Quando produtores de teatros e artistas souberam que eu estava livre no mercado, comecei 

a receber muitos pedidos de orçamento. Então, comecei a “frilar”. Meu primeiro cliente 

em carreira solo foi a Cia Hiato. Paralelamente a isso, minha amiga Helô Cintra – também 

assessora de imprensa e atriz – pegou um trabalho com o Grupo 3 de Teatro – com a Débora 

Falabella, Yara de Novaes e Gabriel Paiva. Era um trabalho muito grande que demandaria 

tempo e esforço. Ela estava grávida e não conseguiria dar conta sozinha. Me chamou para 

dividir esse JOB e nunca mais nos separamos. As pessoas se interessaram muito pela nossa 

parceria e começaram a surgir cada vez mais e mais pedidos de trabalho. Decidimos 

formalizar e abrir a nossa empresa. Criamos a Pombo Correio. Hoje temos um escritório 

fixo na Vila Mariana e contamos com dois colaboradores, que são acionados dependendo 

do volume de trabalho. 

 

Acho a área cultural encantadora e eu nunca quero largar. Gosto tanto do que faço, que 

trabalho como se estivesse me divertindo.   

  

QUAL É A MAIOR DIFICULDADE DE SE TRABALHAR COM O MERCADO 

CULTURAL?  

 

É justamente fazer a ponte entre o jornalista e o cliente. Sempre pegamos projetos em que 

acreditamos e consideramos de boa qualidade. Mas a cidade de SP tem mais de 100 peças 

em cartaz, além de shows, exposições e cinema. O espaço para a cultura é muito reduzido 

na imprensa. Desta forma, temos sempre que achar caminhos alternativos para divulgação. 

A parte mais difícil é lidar com a expectativa do cliente e não poder atender, afinal o 

trabalho de assessoria de imprensa é incerto. A quantidade que trabalhamos e o esforço que 

fazemos não tem relação com o resultado justamente por isso. Quem decide o que vai ao 

ar, o que vai sair nos jornais e revista são os editores e não nós.   
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MUITA GENTE ACHA QUE A EXPOSIÇÃO TELEVISIVA DO ATOR FACILITA 

A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

FORA DAS TELAS. NA SUA OPINIÃO, A VISIBILIDADE ADVINDA DA 

RELAÇÃO DO ATOR COM A TELEVISÃO. AJUDA NA DIVULGAÇÃO DE UM 

PROJETO TEATRAL?  

 

Infelizmente, sim. Já cansei de receber e-mails e ligações de veículos grandes da imprensa 

que me pedem pautas com “atores famosos” – nessas palavras.  

 

VOCÊ ACREDITA QUE A PRESENÇA DE UMA “CELEBRIDADE” MIDIÁTICA 

PODE SER GARANTIA DE CASA CHEIA EM UM PROJETO DE TEATRO? POR 

QUÊ? 

 

 Não. Casa cheia resulta de uma fórmula incerta que eu ainda não descobri. Projetos sem 

nenhuma “celebridade midiática” podem ter casa cheia por meses e meses. E também já 

trabalhei com atores globais, que tiveram MUITO espaço na imprensa, e suas peças tiveram 

problema de público.  
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